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ZPRAVODAJ
OBCE VRANOV
Informace Obecního úřadu
Vážení spoluobčané,

poslední zpravodaj letošního roku čtete již v období adventu, který jsme společně zahájili rozsvícením vánočního stromu a milým setkáním se svými známými a sousedy nad
hrnkem horkého punče a dalších dobrot. Za sebe mohu říci, že se celá akce zdařila, a to
hlavně díky Farnímu úřadu Vranov, který poskytl prostor pro umístění stánků na náměstí
Lichtenstejnů před kostelem, ale také díky všem, kteří bez nároku na odměnu přiložili ruku
k dílu a celou akci připravili a zajistili.
Přeji Vám, abyste nadcházející vánoční svátky prožili jako čas lásky, pohody a porozumění
v kruhu svých nejbližších a na chvíli se dokázali zastavit a zapomenout na práci a využít
tento čas také k odpočinku a načerpání sil do nového roku. Nebudu Vás proto v tomto
vánočním čísle seznamovat s tím, co se nám v letošním roce podařilo a nepodařilo a
přehled připravím do prvního zpravodaje příštího roku.
Jen bych vás chtěla informovat, že se nám podařilo po dlouhé a náročné práci získat
peníze na stavbu kanalizace a čističky odpadních vod v naší obci a obec tak získává pod
stromeček opravdu velký dárek. Příští rok bude pro nás všechny náročný a bude potřeba
mnoho porozumění,
spolupráce a trpělivosti, aby se celá
akce vydařila. Dokončena by měla být v
září 2015. O postupu
prací Vás budeme
včas informovat.
Přeji Vám spolu s
celým zastupitelstvem krásné vánoce
a v novém roce vše
dobré!
Vaše starostka.
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Upozornění Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Největším nepřítelem vodoměru je mráz!
Jakmile teploty klesnou pod bod mrazu, přichází i problémy s mrazem poškozenými
vodoměry a vodovodními přípojkami. Jedná se o dlouhodobý problém majitelů nemovitostí, kteří dostatečně nezajistí prostory, kde je přívod vody s měřidlem, proti mrazu a zcela
zbytečně si tak způsobí velké nepříjemnosti.
Nejčastěji tento problém způsobují nezavřená nebo rozbitá sklepní okénka v místnostech,
kde se vodoměr nachází nebo špatně osazený a nezaizolovaný poklop vodoměrné šachty.
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. proto apelují na majitele, aby přívod vody do nemovitostí a vodoměry zkontrolovali, případně dostatečně zajistili proti zamrznutí, a tím tak
předešli zbytečným nákladům.

Informace Obecního úřadu
v souvislosti s ukončením působení praktického lékaře MUDr. Zdeňka Pospíšila v naší
obci od 1. 1. 2014, o kterém jsme Vás již informovali, bychom chtěli nabídnout těm občanů,
kteří se do ordinace v Lelekovicích nedostanou vlasním autem možnost svozu 1x za
měsíc, případně 1x za 14 dní na zdravotní středisko v Lelekovicích v ordinačních hodinách
pro vranovské občany v pondělí odpoledne. Občané, kteří by měli zájem o tuto službu
prosím, aby se hlásili na Obecním úřadě Vranov. Touto službou bychom chtěli občanům,
kteří navštěvovali ordinaci na Vranově alespoň částečně nahradit možnost návštěvy lékaře
v Lelekovicích.
24. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 10. 10. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vranov 24
Přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO): 6
(Černá Andrea, Dobeš Michal, Jetelinová Kateřina, Křivánek Miloslav, Mach Richard a Skácel Jindřich)
Omluveni: Černá Zuzana, Filka Pavel a Juha Marek
Zapisuje: Mgr. Andrea Černá
Zahájení: 19:00 hodin
Ukončení: 20:00 hodin
Účast občanů: 1 (RSDr. Holešovský)
Program jednání:
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO.
3. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemku p.č.
423/3, plynárenského zařízení „NTL plynovod pro 7 RD“ mezi Obcí Vranov jako budoucím povinným a JMP Net, s.r.o.,
zastoupenou Jihomoravskou plynárenskou, a.s. jako budoucím oprávněným.
4. Schválení smluvních vztahů.
5. Závěr.
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Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 19:00 hodin 24. veřejné zasedání ZO Vranov.
Předložila program jednání, určila zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a navrhla ověřovatele zápisu Mgr. Michala
Dobeše a pana Jindřicha Skácela.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 24.1, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 24.1
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 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemku
p.č. 423/3, plynárenského zařízení „NTL plynovod pro 7 RD“ mezi Obcí Vranov jako budoucím povinným a
JMP Net, s.r.o., zastoupenou Jihomoravskou plynárenskou, a.s. jako budoucím oprávněným.
4. Schválení smluvních vztahů.
5. Závěr.
určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a volí ověřovatele zápisu Mgr. Michala Dobeše a pana Jindřicha
Skácela.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 6 		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 24.1 schváleno.
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
1.1 Starostka informovala o činnosti OÚ:
• Byly ukončeny práce na zateplení MŠ.
• Proběhly poutě, které společně s Farním úřadem Vranov zajišťovala Obec Vranov.
• Aktuální informace o ČOV Vranov – stále čekáme na podpis Smlouvy o podpoře s MŽP,
• Územní plán – stavební úřad stále nezpracoval předložené podněty a námitky.
1.2 Starostka předložila ke schválení Dohodu o skončení Nájemní smlouvy ze dne 6. 11. 1996
ve znění dodatků a
dohody o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy. Dohodou dojde
ke skončení nájemního vztahu se Zdravotním střediskem Lelekovice, s.r.o., IČ: 29249015,
na základě dohody bude ukončena činnost ordinace praktického lékaře MUDr. Zdeňka Pospíšila, ve Vranově k 15. 12. 2013. Zdravotní středisko Lelekovice, s.r.o. navrhuje, že MUDr.
Pospíšil bude ordinovat v ordinaci v Lelekovicích každé pondělí od 13:00 hodin do 15:00 hodin, kdy bude přednostně brát
občany z Vranova. Další ošetření bude probíhat jako dosud v rámci běžných ordinačních hodin v Lelekovicích.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 24.2, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 24.2
ZO schvaluje Dohodu o skončení Nájemní smlouvy ze dne 6. 11. 1996 ve znění dodatků a dohody o postoupení
práv a povinností z nájemní smlouvy se Zdravotním střediskem Lelekovice, s.r.o., IČ: 29249015, kterou dojde ke
skončení nájemního vztahu k 15. 12. 2013 a pověřuje starostku podpisem Dohody o skončení Nájemní smlouvy
ze dne 6. 11. 1996 ve znění dodatků a dohody o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy se Zdravotním
střediskem Lelekovice, s.r.o., IČ: 29249015
Výsledek hlasování: 		
Pro: 6 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 24.2 schváleno.
1.3 Starostka předložila ke schválení Rozpočtové opatření č. 3, kterým dochází k navýšení o 50.000,--Kč na straně
příjmové, neboť Městská část Brno – Útěchov na svém 17. zasedání zastupitelstva městské části Brno - Útěchov,
konaném dne 23. 9. 2013 schválila příspěvek na neinvestiční náklady na jejich žáky v Mateřské škole Vranov ve výši
50.000,--Kč a ke schválení Rozpočtové opatření č. 4, kterým dochází k úpravě dle skutečnosti k 30. 9. 2013. Rozpočtové
opatření č. 3 a Rozpočtové opatření č. 4 tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu, která je jeho nedílnou součástí.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 24.3, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 24.3
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3, kterým dochází k navýšení o 50.000,--Kč na straně příjmové a Rozpočtové
opatření č. 4, kterým dochází k úpravě dle skutečnosti k 30. 9. 2013. Rozpočtové opatření č. 3 a Rozpočtové
opatření č. 4 tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu, která je jeho nedílnou součástí.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 6 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 24.3 schváleno.
1.4 Starostka předložila ke schválení finanční příspěvek na zapůjčení krojů na hody pořádané dne 28. 9. 2013. Žádost o
finanční příspěvek předložil SDH a Základní škola a mateřská škola Vranov v celkové výši 36.200,--Kč.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 24.4, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
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Návrh usnesení č. 24.4
ZO schvaluje finanční příspěvek na zapůjčení krojů na hody pro SDH a Základní školu a mateřskou školu Vranov
v celkové výši 36.200,--Kč.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 5 		
proti: 0
z
držel se: 1 - Křivánek
Usnesení č. 24.4 schváleno.
1.5 Starostka předložila ke schválení příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2014. Zastupitelstvo JMK schválilo na svém 6. Zasedání, konaném dne 20. 6. 2013, usnesením č. 487/13/Z 6, výši finančního příspěvku obcí do Fondu
IDS pro rok 2014, která činí, tak jako dosud 50,--Kč na jednoho obyvatele. Celková částka, kterou se obec na základě
čl. V. Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK zavázala zaplatit činí 709 x 50,--Kč, tedy celkem 35.450,--Kč.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 24.5, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 24.5
ZO schvaluje příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2014, který činí, tak jako dosud 50,--Kč na
jednoho obyvatele. Celková částka, kterou na základě čl. V. Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
zaplatíme, činí 709 x 50,--Kč, tedy celkem 35.450,--Kč.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 6 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 24.5
1.6 Zprávy z výborů:
a) Předseda finančního výboru Mgr. Dobeš přednesl zprávu o činnosti – FV se sešel, projednal Rozpočtové opatření č. a
zabýval se finančními otázkami v MŠ a ZŠ Vranov
b) Předseda kontrolního výboru pan Křivánek přednesl zprávu o činnosti – KV se sešel a přednesl zprávu KV, která tvoří
přílohu č. 2 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
c) Předseda pořádkové komise pan Skácel přednesl zprávu o činnosti PK – upozornil, že stále nejsou vykáceny křoviny
v zatáčce.
Starostka – dnes se keře kácely a začal se opravovat kanál.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
a) ze zastupitelů:
Starostka vyzvala členy zastupitelstva k diskuzi nebo interpelaci.
1.Pan Křivánek – jak pokračují práce společnosti STAVOSPOL, opět byly zahájeny práce.
Starostka – OÚ je o postupu prací informován, STAVOSPOL dne 24. 9. 2013 oznámil na OÚ Vranov zahájení přípravných
prací, pokračují v souladu s vydanými povoleními.
2. Místostarosta – Mgr. Mach – plyn u RD na pozemcích pana Holešovského se kope na základě stavebního povolení?
OÚ Vranov o zahájení prací informován nebyl.
Starostka – stavební povolení zatím vydáno nebylo, výkopové práce jsou prováděny v pozemcích SUS JMK, a také v
našem pozemku, ve kterém probíhají výkopové práce bez povolení a bez předchozího ohlášení OÚ Vranov. Stavební
úřad již prověřuje vzniklou situaci.
b) z občanů:
RSDr. Holešovský:
1. Co se týká vánočního stromu, myslím si, že by bylo potřeba něco udělat.
Proběhla diskuse ohledně vánočního stromu a zejména pokáceného stromu, který mohl být právě jako vánoční strom
vhodný. Kulturní komise se také zabývala možnostmi nalézt ideální místo, které by bylo důstojné a vhodné. V současné
době se stále jeví jako nejideálnější stávající vánoční strom a prostor.
2. Sdělení o kanalizaci o aktuálním stavu, už jsem o tom diskutoval i s místostarostkou Mgr. Černou.
Starostka – aktuální informace budou zveřejněny v úvodníku nového Zpravodaje. Bohužel je zatím situace velmi složitá,
nejsme schopni získat konkrétní a závaznou informaci ani od Ministerstva financí ani od Ministerstva životního prostředí.
Bez podepsané Smlouvy o finanční podpoře nemůžeme zahájit práce.
3. Rád bych ocenil opravu tarasu, bylo by ještě zapotřebí dát odtokové žlaby.
Místostarosta Mgr. Mach – můžeme požádat SUS JMK, aby zajistila v komunikaci odtok vody – žlaby apod.
Starostka – bude to asi problematické, protože SUS JMK nemá peníze, zajišťují nejnutnější opravy komunikací, jsme rádi,
že nám opraví propadlé kanály v obci a chodník pod křižovatkou u Šebelů.
4. Prevence proti divočákům.
Starostka – to je každoroční boj, který je v podstatě ze strany obce neřešitelný. S přemnoženou černou zvěří bojují i okolní
vesnice. Musíme doufat, že se podaří ŠLP Křtiny alespoň částečně vytlačit černou zvěř ze středu vesnice.

4

12 / 2013

3. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemku
p.č. 423/3, plynárenského zařízení „NTL plynovod pro 7 RD“ mezi Obcí Vranov jako budoucím povinným a JMP
Net, s.r.o., zastoupenou Jihomoravskou plynárenskou, a.s. jako budoucím oprávněným.
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemku p.č. 423/3, plynárenského zařízení „NTL plynovod pro 7 RD“ mezi Obcí Vranov jako budoucím povinným a JMP Net, s.r.o., IČ: 27689841, zastoupenou Jihomoravskou plynárenskou, a.s., IČ: 49970607, jako budoucím
oprávněným.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 24.6, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 24.6
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemku p.č. 423/3, plynárenského zařízení „NTL plynovod pro 7 RD“ mezi Obcí Vranov jako budoucím povinným
a JMP Net, s.r.o., IČ: 27689841, zastoupenou Jihomoravskou plynárenskou, a.s., IČ: 49970607, jako budoucím
oprávněným a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby na pozemku p.č. 423/3, plynárenského zařízení „NTL plynovod pro 7 RD“ mezi Obcí Vranov
jako budoucím povinným a JMP Net, s.r.o., IČ: 27689841, zastoupenou Jihomoravskou plynárenskou, a.s., IČ:
49970607, jako budoucím oprávněným.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 5 		
proti: 0		
zdržel se: 1 - Skácel
Usnesení č. 24.6
4. Schválení smluvních vztahů.
4.1 Starostka předložila ke schválení Smlouvu č. 12121893 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí se Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ: 00020729,
prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry). Podkladem pro její poskytnutí byla žádost Obce Vranov, akceptovaná Fondem dne
16. 5. 2012, na akci „Zateplení objektu MŠ Vranov“.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 24.7, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 24.7
ZO schvaluje Smlouvu č. 12121893 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí se Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ: 00020729,
prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití
odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry). Podkladem pro její poskytnutí byla žádost Obce Vranov, akceptovaná
Fondem dne 16. 5. 2012, na akci „Zateplení objektu MŠ Vranov“ a pověřuje starostku podpisem Smlouvy č.
12121893 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí se Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ: 00020729.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 6 		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 24.7 schváleno.
4.2 Starostka předložila ke schválení Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 k SoD Z-19-04/2013 ze dne
20. 5. 2013, se
společností KONTEST s.r.o., IČ: 27715019, na zhotovení stavby „Zateplení objektu MŠ Vranov“. Předmětem Dodatku
č. 1 k SoD Z-19-04/2013 je způsob provedení venkovních kovových žaluzií a barevné řešení fasády na MŠ Vranov.
Předmětem Dodatku č. 2 k SoD Z-19-04/2013 je změna ceny díla o méněpráce položkového rozpočtu ze dne 20. 8. 2013.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 24.8, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 24.8
ZO schvaluje Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 k SoD Z-19-04/2013 ze dne 20. 5. 2013, se společností KONTEST s.r.o.,
IČ: 27715019, na zhotovení stavby „Zateplení objektu MŠ Vranov“ a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 1 a
Dodatku č. 2 k SoD Z-19-04/2013 ze dne 20. 5. 2013, se společností KONTEST s.r.o., IČ: 27715019.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 5 		
proti: 0		
zdržel se: 1 - Křivánek
Usnesení č. 24.8 schváleno.
5. Závěr
Starostka ukončila dnešní veřejné zasedání ve 20:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 14. 10. 2013
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Sbor dobrovolných hasičů Vranov
V sobotu 12 října se v okolí Vranova konal další ročník soutěže v hasičské dovednosti
o putovní pohár starosty OSH ČMS Brno město, kterého se zúčastnilo také naše družstvo
ve složení: velitel Michal Vrbňák, strojník Pavel Dostál, členové Jirka Majer, Martin
Hrazdira, Standa Křivánek a Petr Klimeš. Po statečném boji s otázkami a rafinovanými
soutěžními úkoly skončili s bramborovou medailí. Spolu s výhercem hodové máje jsme se
dohodli na jejím skácení a v sobotu 23. října šla mája k zemi. Výherce máje koupil něco k
pití a hasiči uvařili guláš a společně jsme máju rozřezali a uklidili. Poslední letošní akcí bylo
podzimní grilování spojené s úklidem hasičské zbrojnice a přípravou techniky na zimní období a provoz. V sobotu 18. ledna 2014 se bude konat Výroční valná hromada našeho sboru.
S blížícím se koncem roku bych chtěl poděkovat všem aktivním členkám a členům
sboru za čas věnovaný celoroční práci v náročném roce pořádání oslav 100. výročí
založení sboru. Za podporu při činnosti děkuji občanům, kteří se účastní našich akcí.
Za všechny členy našeho sboru Vám přeji krásné vánoce, hodně dárků pod stromečkem
a veselého silvestra.
					

Miloš Křivánek, starosta SDH

Připojuji se k poděkování starosty SDH a děkuji členům zásahové jednotky i ostatním
členům sboru za jejich práci při zásazích i mimo ně v roce 2013 a hlavně za přípravu
a důstojné oslavení 100. výročí založení sboru.
Klidné prožití svátků vánočních a hodně osobních úspěchů v roce 2014 přeje,
					

6

velitel ZJ SDH Vranov Libor Holešovský

12 / 2013

Školní zprávy

Opět jsou tu Vánoce, ten krásný čas rodinných setkání, radostí
z dárečků, čas porozumění, slibů a předsevzetí…………
Přejeme Vám, aby čarovná atmosféra Vánoc přetrvala a úspěchy
příštího roku ať předstihnou roky minulé.
Zaměstnanci a děti ZŠ a MŠ Vranov
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DĚTSKÁ VÝSTAVA
Letošní výstava malých výtvarníků
opět potěšila naše smysly. Papírové
oči každého školáka hleděly na
návštěvníky i na obrázky a další dílka
školy i školky.
Mohli jste si prohlédnout velké malby
s různými vranovskými motivy, plastickou mapu Evropy s vyznačením
obce, akvarely s kostelem, školou
a místními domy, rytiny s motivem
vran, mapu květeny v okolí školy,
zobající papírové vrány i komiksy
s vranovskými pověstmi a mnoho
dalšího.
Snad nám děti svými představami o
Vranově připomněly jedinečnost a
krásu naší obce.
Děkujeme návštěvníkům výstavy a
těšíme se napřesrok.

Florbalové turnaje
Koncem listopadu se partička osmi chlapců vydala na druhý ročník florbalového turnaje
v Těšanech, tzv. Školský pohár České pojišťovny. V konkurenci šesti týmů z okresu Brno
– venkov obsadil náš tým ve složení Mates Kůra, Fífa Zelinka, Ondra Meluzín, Zdeněk
Sáňka, Kuba Klimeš, Kryštof Dobeš a Patrik Macháček 2. místo. Výsledku si ceníme
o to více, že jsme konkurovali jako málotřídní škola celkům z úplných – velkých škol.
Hned na to se počátkem prosince naskytla další možnost zúčastnit se prvního ročníku florbalového turnaje v Kuřimi pod názvem
Vánoční pohár, jehož organizátorem
je AŠSK. V tomto okrskovém kole si
naši borci vybojovali 1.místo a zajistili
si tak účast v okresním kole v Tišnově.
Věříme, že těmito úspěchy si najde
florbal na naší škole další nadšence,
kteří udrží tradici florbalu, ale i ostatních kolektivních sportů a podle svých
vzorů budou v dalších letech bojovat o nejvyšší pozice. V neposlední
řadě bychom rádi poděkovali i Obci
Vranov, která nám pořízením osmimístné dodávky ulehčila cestování.
8
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Z obecní kroniky

Sláva a pád vranovského spolku Moravan
Dokončení z minulého čísla
Příběh vranovského spolku Moravan jsme v minulém Zpravodaji opustili v okamžiku
jeho úspěšného ochotnického rozletu. Psal se duben roku 1914. Brzy nato ovšem členové
spolku vyměnili pestré divadelní kostýmy po úspěšné premiéře dramatu Ferdinanda
Olivy Spoutané duše, a v červenci už většina z nich seděla v šedých c.k. polních uniformách ve vlacích, mířících na válečnou frontu.
Začátek první světové války šokoval všechny, i obyvatele Vranova. Činnost spolku se
téměř zastavila. Ze sedmadvaceti členů se hned na začátku války ocitlo patnáct Moravanů
na frontě. Člen spolku Josef Dvořáček padl hned v prvních měsících války. Konec byl
i s veškerým schůzováním. Na společné jednání si museli spolkaři počkat plných pět
let, až do roku 1919. Spolek se přesto během války sporadicky pokoušel o akci, hrál
několikrát divadlo a pořádal i taneční zábavy. Z moci úřední bylo ovšem zakázáno
zpívat nedávné hity pěveckého sboru Moravanu, konkrétně zpívat populární Utonulou, protišvarcenberský song Zle, matičko, zle či píseň Kdybys byl Jeníčku. Císařskokrálovské Rakousko Uhersko nemělo zkrátka v těžkých chvílích náladu na to, aby trpělo
čecháčkovské národničení. Mimo jiné byla preventivně v českých zemích zakázána až do
konce války činnost Sokola.
Po skončení války a vzniku nové republiky zakoušel ovšem Moravan namísto nadšení
poválečnou kocovinu. Jednatel spolku Alois Drexler a další po válce obviňovali knihovníka Moravanu Jana Kudlu, že nezabránil rozkradení knihovny. Kulda se naštval a v říjnu
1919 podal na vlastní pěst u zemské politické správy žádost o zrušení a rozpuštění spolku
pro nečinnost. To členy spolku zvedlo na nohy a na schůzi, svolané někdejším předsedou
z roku 1914 Janem Svítilem, protestovalo a sepsalo žádost o anulování Kuldova podání.
Ovšem úřady už mezitím pomalu, ale jistě mlely. Než se protestní suplika dostala k projednání, byl již spolek úředně rozpuštěn, a tak se 2. února 1920 musela uskutečnit nová
ustavující valná hromada, na níž byl potvrzen předsedou opět Jan Svítil. Spolek se pak
s Janem Kuldou nějakou dobu přetahoval o vydání majetku Moravanu. Kulda dokonce
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v lednu 1921 žádal o vyřešení věci ministerstvo. Ve stejný okamžik prohlásil vranovský
obecní výbor zbytky spolkové knihovny za obecní majetek. Obec také dále vesele pronajímala spolkové jeviště, a to za 4 procenta z výtěžku divadel.
V dubnu 1921 se přeci jen Moravan navrácení majetku dočkal. Vráceno bylo jeviště, pět
hudebních nástrojů, prapor se stuhami a rukavicemi pro praporečníka, razítko, pokladní kniha, obraz a spořitelní knížka, založená na postavení pomníku padlým s obnosem
K 68,15. Vrácené jmění mělo účetní hodnotu 10.738,- korun. Spolek však přišel o knihovnu, všechny divadelní kostýmy a vlásenky i o cenné sbírky sborových zpěvů. Moravané zuřili, ale soudit se s Janem Kuldou a obcí netroufali, neměli peníze na případné
soudní výlohy.
Po otravných tahanicích o majetek začalo po roce 1921 svítat na lepší časy. Moravané se
rozhodli dát opravit porouchané jeviště - oponu měl přemalovat malíř a vranovský rodák
Alois Dáňa, dřevěnou kostru opravit pan Jašek. Nebyly sice peníze, ale situaci nezištně
vyřešil člen spolku Alois Drexler. Koupil od spolku Moravan za 653 korun basu a získaný
obnos pak posloužil na financování opravy opony.
Spolek objednal časopis Nový lid a požádal místního varhaníka Charváta o vedení
pěveckého sboru. Charvát bohužel odmítl. Zato ale konečně vznikla osmičlenná kapela
pod vedením Karla Řeholky. Ten pak její vedení předal K. Skotákovi. Kapela hrála na
spolkové nástroje, které opravili v brněnské firmě Lídl.
A ještě jedna dobrá zpráva: v září 1922 byl znovu ustaven pěvecký sbor, a to za dirigování
učitele Leopolda Černého, který se do Vranova vrátil z Těšínska.
Opona byla předána veřejnosti 30. dubna 1922 představením Sokola “Socializace”.
Fakt, že pod oponou Moravanu defilovali sokolští herci, prozrazuje, že éra Moravanu se
nenápadně chýlila ke svému konci. O první dramatickou zápletku v této věci se postaral
Josef Drexler starší na valné hromadě 7. ledna1923. Navrhl, ať se spolek rozpustí a daruje
své jmění Sokolu, protože členové obou sdružení jsou beztak z osmdesáti procent totožní
a více jsou zaneprázdnění v Sokole, takže Moravana zanedbávají. Strhl se poprask, a v
bouřlivé atmosféře se nakonec o Drexlerově návrhu vůbec nehlasovalo. Nicméně, další
měsíce trend zapadající slávy Moravana v rostoucí záři Sokola potvrdil.
V sobotu 10. února 1923 se ve Vranově konal masopustní ples, jehož výtěžek byl určen
nezaměstnaným a chudému dělnictvu, pořádali ho společně Sokol, Moravan a Čes. soc.
organisace. Z dobového zápisu je ale patrné, že organizátorskou taktovku začínala ve
Vranově dvacátých let přebírat nedávno založená a moderní organizace Sokola: „Ples
skvělou dekorací Sokola, srdečnou zábavou a nevídanou návštěvou se plně vydařil…
Dne 10. a 11. února byly laskavostí Sokola, jenž zapůjčil skioptikon a objednal obrázky,
promítány nádherné obrázky Hrady a zámky české. Dne 1. května účinkoval pěvecký sbor
na hudebním večírku Sokola. Na neděli 29. července zapůjčeno zdarma jeviště pobočce
vranovského Sokola v Outěchově, kde vranovský Sokol sehrál veselohru Jedenácté přikázání. Zapůjčením jeviště dal Moravan malý dárek nově vranovskou jednotou
založenému Sokolu na Outěchově do vínku.“
10
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V roce 1923 se konaly oslavy pětatřicátého výročí spolku. Byla to ovšem současně jeho
labutí píseň. Vedení spolku si to uvědomovalo. Svědčí o tom i tón bilančního projevu,
který přečetl jednatel spolku Alois Drexler: „Dnes, kdy poválečná doba přinesla tolik
nových vznětů, tolik nových myšlenek, kdy každá myšlenka uplatňuje se v nějakém
spolku, dnes při naší roztříštěnosti veřejného i spolkového života nadbytkem ba záplavou
různých spolků, kdy i naše malá obec má 10 spolků, zní nám jako pěkná pohádka zpráva,
že dlouhá léta existoval v obci jen jediný spolek, kde soustřeďovala se veřejná spolková
činnost všech občanů vranovských, kde svorně ruku v ruce pracovali všichni společně k
osvětě a vzdělávání sebe i všech druhých! A byl to čtenářský a pěvecký spolek Moravan,
který od svého založení r. 1888 pracoval téměř 20 let úplně sám, jsa teprve v posledních
15 létech zatlačován pomalu četnými novými spolky se svého místa vedoucího,“ bilancoval Drexler.
V roce 1924 čtenářsko-vzdělávací spolek Moravan z vlastního rozhodnutí ukončil
svoji činnost. Důvody jsme už zmínili, jeho členové se angažovali v jiných vranovských
organizacích (ať už to byli hasiči, sokolové nebo politické strany) natolik, že na činnost
Moravanu jim už nezbýval čas. Tečkou za existencí spolku byla finanční transakce - zbylá
pokladní hotovost 723 Kč se z pokladny spolku přesunula do hasičské kasy.
Význam spolku Moravan můžeme jen dnes těžko ocenit, protože se výkony jeho členů
vymykají současnému pojetí fungování společnosti. Vše, co přesahovalo každodenní boj
o obživu, bylo odkázáno na něco, co bychom dnes asi nepoeticky nazývali občanskou aktivitou. Prakticky to znamenalo, že parta kolem spolku Moravan byla na přelomu 19. a 20.
století hybatelem veškerého společenského života Vranova, a také myšlenkovým trustem,
v němž se rodily nové myšlenky, jak Vranov vylepšit. Spolek Moravan byl u všeho
podstatného, co se ve Vranově dělo – jeho členové šetřili na stříkačku a zakládali hasičský
sbor. Z výtěžků podniků podporovali školu, kupovali dětem dárky a učební pomůcky,
poskytovali dary a podpory svým nemajetným členům a vdovám či sirotkům po nich. Za
své peníze dával Spolek opravovat sál v obecním hostinci, kde sídlil, poskytoval členům
i významné peněžité půjčky, byl činný a štědrý při všech sbírkách nejen ve Vranově, ale
přispíval i slepcům v Brně nebo na stavbu brněnského Národního divadla.
Bez spolku Moravan by byl zkrátka život někdejších Vranovanů a také moderní dějiny
Vranova o velmi mnoho chudší.
Pavel Galík, vranovský kronikář
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TJ Sokol Vranov
Vážení přátelé sportu, pohybu, vážení občané,
Dovolujeme si Vám popřát klidné svátky vánoční a do roku 2014 hodně zdraví,
pohody a sportovních aktivit.
Během roku Vás budeme i nadále informovat o různých akcích, přeborech
a soutěžích, které budeme pořádat nebo se zúčastníme. Budeme potěšeni,
když se i s Vašimi dětmi zúčastníte některých akcí.

Kalendář plánovaných akcí
25. 1. 2014 - 3. obecní ples Vranov
Upřesňující informace o připravovaných akcích, termínech, nebo případných změnách,
obdrží občané Vranova prostřednictvím SMS zpráv. Termíny nejsou garantovány.

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

www.vranov.cz
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Brněnské vodárny a kanalizace si dovolují popřát
všem svým vranovským zákazníkům veselé Vánoce
a do nového roku mnoho štěstí, zdraví a pohody.

AUTODOPRAVA
AVIA – KONTEJNERY
Váženým zákazníkům nabízíme služby:
- Dovoz veškerého materiálu: cihel, písku, štěrku, drti
- Dovoz uhlí, dřeva
- Odvoz stavebního odpadu – sutí, hlíny a jiné...
- Odvoz směsného odpadu a jiného odpadu
- Zajištění uložení odpadu

kontakt:
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Petr Kouřil
Vranov
Tel.: + 420 604 968 415
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Volejte kdykoliv
739 674 585

ZAJDASPOL VRANOV VÁM NABÍZÍ
► VYKLÍZECÍ PRÁCE

Vyklidíme jakoukoliv nemovitost jako jsou byty, chaty či rodinné domy včetně
nebytových prostorů, půd, sklepů,garáží, stodol, zahrad atd. Provádíme také
likvidací pozůstalosti a to vše včetně likvidace odpadů.

► ÚDRŽBOVÉ PRÁCE

Služby v oblasti údržby bytů, domů, chat, zahrad a jiné

► ZEDNICKÉ PRÁCE
Kontakt:
		
		

David Žáček, Vranov
Tel: +420 739 674 585
E-mail: zajdaspol@zajdaspol.cz

www.zajdaspol.cz

ZAJDASPOL Vám přeje veselé Vánoce a šťastný nový rok.
12 / 2013

15

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 12 / 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. 3. 2014

