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ZPRAVODAJ
OBCE VRANOV
Informace Obecního úřadu
Vážení spoluobčané,

v úvodníku tohoto letos třetího čísla zpravodaje obce Vranov bych Vás ráda seznámila
s aktuálními informacemi týkajícími se „Splaškové kanalizace včetně ČOV ve Vranově“.
V minulém mimořádném zpravodaji ze dne 4. 7. 2013 jsme Vás informovali, že k zahájení
stavby „Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“ má dojít v průběhu měsíce srpna
až září 2013. Informovali jsme Vás také o tom, že jsme na Státní fond životního prostředí
ČR (dále jen SFŽP ČR) doložili všechny potřebné dokumenty a čekáme na vydání
Ministerstvem životního prostředí podepsané Smlouvy o poskytnutí podpory, na základě
které budou uvolňovány finanční prostředky. S dodavatelskou firmou je dohodnuto,
že převzetí staveniště a zahájení prací proběhne poté, co obdržíme podepsanou Smlouvu
o poskytnutí podpory.

Obec Vranov v průběhu prázdnin zateplila budovu Mateřské školy Vranov. Byla vyměněna
okna i dveře a opravena střecha. Novou fasádu obveselil obrázek vran – logo školy Vranov,
který ztvárnila Mgr. Petra Rychlá.
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Do dnešního dne nemáme ze strany SFŽP ČR, Ministerstva životního prostředí
podepsanou Smlouvu o podpoře, proto nemůže dojít k předání staveniště a zahájení
prací.
Na stránkách Operačního programu Životního prostředí (www.opzp.cz) vyšlo dne 1. 8.
2013 v aktualitách „Pozastavení administrace OPŽP s elektronickým losováním
veřejných zakázek: Na základě pokynu Ministerstva financí v návaznosti na rozsudek Krajského soudu v Brně (rozsudek 62Af61/2012-108 ze dne 6. 6. 2013)
pozastavil SFŽPČR administraci projektů, u kterých byl použit elektronický systém losování při omezeném počtu uchazečů o veřejnou zakázku dle Zákona č.
137/20096 Sb., o veřejných zakázkách. U daných projektů nejsou schvalovány
faktury a je pozastaveno financování z prostředků EU, státního rozpočtu ČR a
SFŽP ČR. O dalších krocích budou žadatelé a příjemci podpory neprodleně informováni, jakmile Ministerstvo životního prostředí, resp. Ministerstvo financí
stanoví další postup.“
Dne 21. 8. 2013 vyšla v aktualitách na stránkách Operačního programu Životního
prostředí zpráva: „Obnovení administrace a financování akcí OPŽP s elektronickým
losováním veřejných zakázek: U projektů, u kterých byl použit elektronický systém losování o veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a u kterých na základě pokynu Ministerstva financí SFŽPČR pozastavil
administraci, došlo od 19. 8. 2013 k obnovení administrace. Další postup v této
věci bude upřesněn po dohodě s Ministerstvem financí.“
Veřejná zakázka „Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“ dále jen kanalizace byla
elektronicky losovanou zakázkou. Dopisem ze dne 12. 8. 2013 jsme proto požádali Ministerstvo financí a SFŽP o detailní stanovisko, jakým způsobem bude v našem případě
postupovat. V odpovědi, kterou jsme obdrželi 25. 9. 2013 MF ČR sděluje, že ohledně
dalšího postupu se máme obrátit na SFŽP. SFŽP na náš dopis ze dne 12. 8. 2013 doposud
neodpověděl, proto dne 7. 10. 2013 byl odeslán na SFŽP další dopis se žádostí o stanovení dalšího postupu u projektu „Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“.
S ohledem na výše popsané skutečnosti musíme čekat na stanovisko Státního fondu životního prostředím.
Nadále pokračujeme v přípravě stavby, zejména v přípravě projektové dokumentace
přípojek k jednotlivým RD.
Občané, kteří nepožádali o zpracování projektové dokumentace přípojek k jednotlivým RD (dále jen PD), prostřednictvím OÚ Vranov, tak mohou učinit v prodlouženém
termínu, nejpozději do 25.10. 2013. Dohodnutá cena PD jedné přípojky je 4 900,- Kč.
Pro informaci uvádíme, že je prostřednictvím OÚ zpracováváno 235 PD. Občané, kteří
si zajišťují zpracování PD, včetně vyřízení územního souhlasu pro kanalizační přípojku
(územní souhlas vyřizuje MÚ Šlapanice, stavební úřad), ve vlastní režii – bez účasti OÚ,
budou informováni o termínu, ve kterém je nutné doložit PD a územní souhlas na OÚ.
Termín se bude odvíjet od postupu prací na výstavbě hlavního řádu a jednotlivých částí
kanalizace.
Občané, kteří dodatečně požádali, požádají OÚ Vranov o zpracování PD obdrží k podpisu
Smlouvu o zajištění projektové dokumentace pro Územní souhlas samostatné kanalizační
přípojky.
Veškeré aktuální informace budou průběžně zveřejněny na úřední desce, na OÚ, odeslány
přes SMS, na www.vranov.cz apod.
Vážení spoluobčané, přeji Vám vše dobré do nadcházejících podzimních dní.
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Kateřina Jetelinová, starostka obce
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Vážení občané,
z ekonomických důvodů ukončujeme činnost ordinace praktického lékaře na Vranově
od 15.12.2013. Jako alternativu nabízíme navíc uvolněné odpolední ordinační hodiny
přednostně pro občany Vranova každé pondělí od 13:00 do 15:00 v ordinaci Lelekovice.
Jinak samozřejmě ošetření bude probíhat jako dosud v rámci běžných ordinačních hodin
v Lelekovicích.
Zdravotní středisko Lelekovice, s.r.o. Zahumení 264/60 664 31 Lelekovice
				

MUDr. Lukáš Pospíšil a MUDr. Zdeněk Pospíšil

Základní informace o volbách
do Poslanecké sněmovna Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovna Parlamentu ČR se konají ve dvou dnech, kterými jsou
pátek a sobota; hlasování probíhá v pátek 25. 10. 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a v
sobotu 26. 10. 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volič se musí prokázat
platným občanským průkazem nebo pasem.
V obci Vranov je jeden volební okrsek a volební místnost je v zasedací místnosti obecního
úřadu Vranov.
Možnost hlasovat na voličský průkaz:
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech
25. a 2 6. října 2013 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na
voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve
zvláštním volebním okrsku v zahraničí
Způsoby, jak lze požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání
voličského průkazu, a to:
• osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována; o vydání voličského průkazu lze požádat
do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 23. října 2013 do 16.00 hodin.
• podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 18. října 2013, příslušnému obecnímu
úřadu. Pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Podání
může být učiněno ve třech formách:
1. v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče;
2. v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče.
3. v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát

Veškeré informace k volbám je možno získat na www.mvcr.cz, složka informační servis,
volby.
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MÍSTNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, O.P.S.
Místní sociální služby, obecně prospěšná společnost, je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
V Jihomoravském kraji poskytujeme terénní pečovatelskou službu lidem, kteří mají
sníženou soběstačnost kvůli věku (starší 65 let), chronickému onemocnění nebo zdravotnímu postižení (od 19 let věku) a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Naší
snahou je poskytovat podporu a pomoc klientům tak, aby co nejdéle mohli setrvat v optimální psychické a fyzické pohodě doma a žít život mezi svými blízkými a přáteli. Základem
naší činnosti je důsledné naplňování individuálních potřeb, přání a představ klientů, kteří si
vybrali pečovatelskou službu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby.
Klientům pomáháme s péčí o vlastní osobu, s vytvořením podmínek pro vaření, s donáškou
a servírováním jídla, oblékáním, osobní hygienou, péčí o vlasy a nehty, úklidem, praním,
žehlením, nákupy atd. Samozřejmostí je doprovod klienta k lékaři, na úřad, na poštu či do
knihovny, kde mu poskytneme pomoc a podporu při vyřizování všech nezbytností.
Pečovatelskou službu poskytujeme v každé obci v pracovní dny od 7.00 do 20.00 hodin.
V rámci transparentnosti výběru úhrady účtujeme výkon úkonů po minutách!
Pro potřeby nejenom našich klientů jsme zřídili bezplatnou telefonní linku,
		

tzv. Stříbrné sluchátko - 800 888 365,

kde naši operátoři pomohou s vyřízením všech potřeb a přání volajících. Našim klientům
nabízíme další podpůrné služby.
Veškeré informace o Místních sociálních službách najdete na adrese www.mssluzby.cz
nebo na bezplatné telefonní lince 800 888 722.

ZPRÁVY KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISE
VRANOVSKÁ FOTOSOUTĚŽ UKONČENA
Dovolujeme si oznámit, že veřejná fotosoutěž vyhlášená začátkem tohoto roku byla
ukončena. Sešlo se přes 200 soutěžních fotografií od téměř dvacítky autorů. Do poslední
chvíle jsme takovou účast nečekali a tak nás mile překvapilo nejen množství odevzdaných prací, ale také jejich velmi slušná kvalita. Nebylo vůbec snadné vybrat tři nejlepší
fotografie do jednotlivých kategorií. Přesto se to komisi podařilo a nejlépe hodnocená
díla budou prezentována na vernisáži v sále Obecního domu 13. 12. 2013, která bude
předcházet tradiční besedě s občany na níž budou rovněž rozdány kalendáře pro příští
rok. Tento kalendář bude sestaven z výběru oceněných fotografií, ale také z prací kterým
umístění těsně uniklo a byla by velká škoda je uložit zpět do obálek. Původní obavu,
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zda se z odevzdaných prací podaří kalendář vůbec sestavit, nakonec vystřídal problém
zcela opačný. Z množství kvalitních záběrů by snad bylo možné sestavit i kalendáře dva.
Děkujeme všem soutěžícím za jejich aktivní a zodpovědný přístup a i do budoucna jim
všem přejeme “dobré světlo”!
					

Za KaSK Petr Drápal

PRÍGL TOUR 1 2013
Počátkem června letošního roku, se 24 statečných vydalo na ne zcela snadnou etapu
jednoetapového závodu. Trať závodu vedla po trase Vranov – Brno Prígl – Bílovice – Adamov – Vranov. Již na startu se peloton rozdělil na dvě skupiny. První skupina vedená
dětmi a jištěna Petrou Rychlou a Zuzkou Černou zvolila trať Bílovice – Olympia – Přehrada
(v obavě o bezpečnost dětí při průjezdu Medlánkami). Druhá skupina pod vedením Evy
Žáčkové, která absolvovala svoji první vyjížďku na distanci delší než 3km, se vydala po
trati dle itineráře. Na rozdíl od dětské skupiny se skupině dva nevyhnula celá řada pádů.
První, způsobený úpravou designu Marušky Peslerové, ve sjezdu plném zatáček a bláta,
až po hromadný pád trojice na cyklostezce v centru Brna v místech, kde se cyklostezka
kříží s kolejištěm. Celá skupina úspěšně dorazila na hřiště ,,Sokolák,, ležící na břehu príglu. Po krátkém, asi dvouhodinovém, odpočinku se obě skupiny začali sjíždět. Společně
pak odstartovali horskou prémii z Bílovic do Vranova. Vítězem se stali všichni zúčastnění a
to nejen díky tomu, že se poprali s nástrahami a obtížností trati, ale také s nepřízní počasí.
Během jediného dne se nám nad hlavami vystřídala všechna roční období.
R.M.

BEACH VOLEJBAL VRANOV – MB CUP
Vranovské beach volejbalové hřiště přivítalo v letošní beachové sezóně vedle řady dětí
nejen ze školy také tři beach volejbalové turnaje. Vedle dvou jednorázových turnajů, které
se odehrály v červnu a v srpnu probíhal i hlavní turnaj sezóny MB CUP 2013 . Turnaj byl
otevřený - pětikolový a odehrával se od června do září. Finálové kolo proběhlo 7.9.2013.
Týmy složené ze žen či ženy a muže získávaly body za umístění. 10 bodů 1.místo, 8/2.,
6/3., 4/4., 2/5.. Po bodu získala ostatní zúčastněná družstva. Každý hráč/hráčka se mohla
zúčastnit i vložených soutěží o 3, 2 a 1 bod, které v celkovém účtování nakonec mohly
znamenat mnoho. Body tedy získávaly týmy, ale i jednotlivci (v průběhu celého poháru se
složení dvojic častokrát měnilo). Každému účastníkovi soutěže se započítávali 3 nejlepší
umístění z pěti. Před závěrečným turnajem byl boj o celkové prvenství zcela otevřený pro
Nikol Vrbovou, Simonu Valáškou a Martina Damijána Majera. Díky nečekané prohře Martina hrajícího s Idou v základní skupině, se dveře k celkovému vítězství otevřeli Simoně a
Nikol. Po urputném finále se stala celkovou vítězkou a držitelkou poháru Simona Valášková,
na druhém místě se umístila Nikol Vrbová a třetí příčka patřila Martinovi. Ke všem turnajům
přistupovali beachvolejbalisté zcela odpovědně a vytíženost hřiště byla celé léto velmi
potěšitelná – všichni se chtěli zlepšovat, všichni chtěli vyhrát, všichni si chtěli udělat žízeň,
všichni trénovali. Sportovní a kulturní komise děkuje za sponzoring - ceny pro první tři
v každém z pěti turnajů a hlavní pohár pro vítěze fan klubu BM, dále děkuje Dušanovi
Klímovi a jeho restauraci, za velmi vstřícnou pomoc při zajištění občerstvení pro hráče a
diváky. Turnaje se zúčastnilo 37 hráček a hráčů nejen z Vranova.
R.M.
10 / 2013
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23. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 1. 8. 2013 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)
Omluveni: Juha Marek
Zapisuje: Mgr. Andrea Černá
Zahájení: 19:00 hodin
Ukončení: 19:58 hodin
Účast občanů: 2 (paní Dostálová, 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 práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 1030011397/001,
se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o.,
IČ: 25733591 na zařízení distribuční soustavy s názvem „Vranov, Koláček, kab. smyčka NN“
4. Schválení pořízení a zpracování Územní studie pro novou zástavbu v lokalitě Bo1 dle platného ÚP obce Vranov.
5. Schválení Smlouvy o úvěru s firmou IMOS Brno, a.s.
6. Závěr.
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 19:00 hodin 23. veřejné zasedání ZO Vranov.
Předložila program jednání, určila zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a navrhla ověřovatele zápisu pana Miloslava
Křivánka a Mgr. Richarda Macha.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 23.1, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 23.1
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 práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 1030011397/001,
se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ:
25733591 na zařízení distribuční soustavy s názvem „Vranov, Koláček, kab. smyčka NN“
4. Schválení pořízení a zpracování Územní studie pro novou zástavbu v lokalitě Bo1 dle platného ÚP obce Vranov.
5. Schválení Smlouvy o úvěru s firmou IMOS Brno, a.s.
6. Závěr.
určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a volí ověřovatele zápisu pana Miloslava Křivánka a Mgr. Richarda Macha.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 23.1 schváleno.
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
1.1 Starostka informovala o činnosti OÚ:
• 27.6.2013 proběhla beseda se zástupci projektanta ohledně přípojek, OÚ zajišťuje dopracování projektů a postupné
podání žádostí o územní souhlas kanalizačních přípojek pro občany, kteří si nechali zpracovat PD od obce na stavební
úřad,
• bylo zahájeno zateplení MŠ – práce postupují dle harmonogramu,
• probíhají přípravy na zajištění poutí společně s Farním úřadem Vranov,
• aktuální informace o ČOV Vranov – stále čekáme na podpis Smlouvy o podpoře s MŽP,
• Územní plán – stavební úřad zatím nezpracoval předložené podněty a námitky.
1.2 Starostka předložila ke schválení vyřazení kopírky MINOLTA EP 1054 umístěné v MŠ z inventurního seznamu a likvidaci kopírky MINOLTA EP 1054 na hospodářském dvoře v rámci zpětného odběru elektrozařízení. Kopírka je nefunkční,
dle posouzení servisního technika z Minolty by byla oprava příliš nákladná.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 23.2, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 23.2
ZO schvaluje vyřazení kopírky MINOLTA EP 1054 umístěné v MŠ z inventurního seznamu a likvidaci kopírky
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MINOLTA EP 1054 na hospodářském dvoře v rámci zpětného odběru elektrozařízení.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 23.2 schváleno.
1.2 Starostka předložila ke schválení nabídku na opravu zdi podél silnice pod Obecním domem. Nabídku předložil pan
Jan Havlíček v celkové výši 26.700,--Kč.
Před hlasováním navrhl místostarosta Mgr. Mach, aby bylo poznamenáno, že pan Havlíček byl jediný z oslovených firem
a živnostníků, který nabídku předložil.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 23.3, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 23.3
ZO schvaluje opravu zdi podél silnice pod Obecním domem za cenu ve výši 26.700,--Kč
a pověřuje
starostku podpisem objednávky na opravu za celkovou částku ve výši 26.700,--Kč s panem Janem Havlíčkem,
Vranov 204.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 7
proti: 0 		
zdržel se: 1 - Skácel
Usnesení č. 23.3 schváleno.
1.4 Starostka předložila ke schválení nabídku na dodávku a montáž elektronického zabezpečovacího systému EZS do
budovy MŠ od pana Jiřího Veselého, IČ: 16342186 za částku ve výši 20.836,--Kč s DPH. Pan Jiří Veselý zajišťuje EZS
také pro obec.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 23.4, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 23.4
ZO schvaluje dodávku a montáž elektronického zabezpečovacího systému do budovy mateřské školy Vranov za
cenu 20.836,--Kč včetně DPH od pana Jiřího Veselého, IČ: 16342186.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 23.4 schváleno.
1.5 Starostka předložila ke schválení návrh na navýšení rozpočtu ZŠ o částku odpovídající nákupu užitkového automobilu, který bude sloužit zejména pro odvoz obědů z MŠ do ZŠ.
Byly předloženy a zhodnoceny nabídky od společnosti JMT-DODÁVKY s.r.o.:
Ford Transit, rok výroby 2004, cena 164.000,--Kč, stav tachometru 160700 km, 8 míst
Opel Vivaro LONG, rok výroby 2005, cena 189.000,--Kč, stav tachometru 128200 km, 9 míst
Společnosti AAA:
Opel Vivaro, rok výroby 2007, cena 240.000,--Kč, stav tachometru 184000 km, 8 míst
VW Multivan, rok výroby 2004, cena 240.000,--Kč, stav tachometru 251000 km, 5 míst
VW Transporter, rok výroby 2004, cena 240.000,--Kč, stav tachometru 138000 km, 8 míst
VW Transporter, rok výroby 2005, cena 210.000,--Kč, stav tachometru 128000 km, 9 míst
VW Transporter, rok výroby 2005, cena 220.000,--Kč, stav tachometru 215000 km, 9 míst
Starostka pověřila pana Skácela, aby odborně posoudil předložené nabídky a stav automobilů. Jako vyhovující pro
potřeby ZŠ a MŠ a s ohledem na stav vozidla byl doporučen Opel Vivaro LONG, rok výroby 2005, cena 189.000,--Kč,
stav tachometru 128200 km, 9 míst, od společnosti JMT-DODÁVKY s.r.o..
Starostka navrhuje navýšit rozpočet ZŠ o 200.000,--Kč, a to na nákup užitkového automobilu Opel Vivaro LONG, rok
výroby 2005, cena 189.000,--Kč, stav tachometru 128200 km, 9 míst a na sjednání odpovídajícího pojištění automobilu,
jak zákonného, tak i havarijního neboť ve vozidle budou převáženy také děti.
		
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 23.5 a 23.6, k hlasování bylo přistoupeno bez
diskuze:
Návrh usnesení č. 23.5
ZO schvaluje nákup užitkového automobilu Opel Vivaro LONG, rok výroby 2005, cena 189.000,--Kč,
stav tachometru 128200 km, 9 míst.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 7 		
proti: 0 		
zdržel se: 1 - Filka
Usnesení č. 23.5 schváleno.
Návrh usnesení č. 23.6
ZO schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ o částku ve výši 200.000,--Kč na nákup užitkového automobilu Opel Vivaro
LONG, rok výroby 2005, cena 189.000,--Kč, stav tachometru 128200 km, 9 míst a na sjednání odpovídajícího
pojištění automobilu – zákonného a havarijního.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 7 		
proti: 0 		
zdržel se: 1 - Filka
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Usnesení č. 23.6 schváleno.
1.6 Starostka předložila ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č.
1030011821/002, se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, zastoupenou společností E.ON Česká republika,
s.r.o., IČ: 25733591 na stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem „Vranov, Stavospol 9RD, stav. úpravy NN“, pro
účely zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy, spočívající v umístění kabelového vedení NN 8m
a
skříně SV201/NSW v nemovitosti – pozemku p.č. 82/16 zapsané na LV č. 1 v k.ú. Vranov
u Brna
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 23.7, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 23.7
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 1030011821/002,
se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ:
25733591 na stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem „Vranov, Stavospol 9RD, stav. úpravy NN“, pro účely
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy, spočívající v umístění kabelového vedení NN 8m a skříně
SV201/NSW v nemovitosti – pozemku p.č. 82/16 zapsané na LV č. 1 v k.ú. Vranov u Brna a pověřuje starostku
podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 1030011821/002,
se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ:
25733591.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 5 		
proti: 2 - Dobeš
zdržel se: 1 – Mach
		
Křivánek
Usnesení č. 23.7 schváleno.
1.7 Starostka předložila ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby se společností STAVOSPOL, s.r.o., IČ: 15545521, na stavbu kanalizační sítě „Splašková kanalizace ve Vranově
– změna stoky L-2a“, včetně její součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na budoucím povinném pozemku
p.č. 82/16 zapsaném na LV č. 1 v k.ú. Vranov u Brna.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 23.8, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 23.8
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby se
společností STAVOSPOL, s.r.o., IČ: 15545521, na stavbu kanalizační sítě „Splašková kanalizace ve Vranově
– změna stoky L-2a“, včetně její součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na budoucím povinném pozemku p.č. 82/16 zapsaném na LV č. 1 v k.ú. Vranov u Brna a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby se společností STAVOSPOL, s.r.o.,
IČ: 15545521
Výsledek hlasování: 		
Pro: 5 		
proti: 2 - Dobeš
zdržel se: 1 – Mach
		
Křivánek
Usnesení č. 23.8 schváleno.
1.8 Starostka předložila ke schválení vzorové smlouvy vztahující se ke kanalizačním přípojkám občanů. Jedná se o
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného práva odpovídajícího věcnému břemeni - vedení kanalizační přípojky a
Smlouvu o zajištění PD pro Územní souhlas samostatné kanalizační přípojky. Smlouva o smlouvě budoucí je totožná s
již schválenou vzorovou smlouvou o smlouvě budoucí, vyjma úplatnosti, neboť starostka navrhla ze smlouvy o smlouvě
budoucí, týkající se vedení kanalizační přípojky vypustit částku za poskytnutí práva odpovídajícího věcnému břemeni ve
výši 1.000,--Kč, aby smlouva měla stejné podmínky, jaké mají původní uzavřené smlouvy, tzn. byla bezúplatná.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 23.9 a 23.10, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 23.9
ZO schvaluje vzorovou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného práva odpovídajícího věcnému břemeni
– vedení kanalizační přípojky, která bude uzavírána mezi obcí a občany – stavebníky přípojky jako oprávněnými.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 23.9 schváleno.
USNESENÍ č. 23.10
ZO schvaluje vzorovou Smlouvu o zajištění PD pro Územní souhlas samostatné kanalizační přípojky, která bude
uzavírána mezi obcí a občany – stavebníky přípojky.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 23.10 schváleno.
1.4 Zprávy z výborů:
a) Předseda finančního výboru Mgr. Dobeš přednesl zprávu o činnosti – FV se sešel, aby projednal hospodaření Obce
Vranov v návaznosti na plánovaný nákup vozidla a Smlouvu o úvěru.
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b) Předseda kontrolního výboru pan Křivánek přednesl zprávu o činnosti – KV se nesešel, nemá žádnou zprávu.
c) Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Černá Zuzana přednesla zprávu o činnosti – KaSK pracuje na vydání
nového čísla Zpravodaje
d) Předseda pořádkové komise pan Skácel přednesl zprávu o činnosti PK – informoval o vandalismu - nepořádku před
kontejnery u ZŠ a požádal o informaci, jaký je stav s novým značením v obci.
Starostka – nový pasport nebyl zatím projednán, návrh obdrželi zastupitelé, aby se k němu vyjádřili. Bude se muset
uskutečnit schůzka, na které dojde ke konkrétnímu projednání dle připomínek a návrhů, aby se na žádnou lokalitu
nezapomnělo.
Místostarosta Mgr. Mach navrhl, aby se pracovní schůzka konala formou procházky po obci.
Starostka tento návrh odsouhlasila a sdělí zastupitelům termín pracovního zasedání.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
a) ze zastupitelů:
Starostka vyzvala členy zastupitelstva k diskuzi nebo interpelaci.
Mgr. Dobeš – kde je zastupitel Marek Juha.
Starostka – z rodinných důvodů je omluven.
b) z občanů:
1. RSDr. Holešovský: mám dva dotazy:
a) Nákup auta – kdo se bude starat a zda je vše ohledně nákupu auta domyšlené
b) Dopravní značení – je přeznačkováno, není vyřešen např. výjezd ke kostelu, musí se dávat přednost zprava, což je
několik cest.
Pan Skácel – doplnil, že by navrhl zákaz vjezdu k obchodu.
Začala diskuze o zákazu vjezdu k obchodu:
Starostka uzavřela diskuzi s tím, že k obchodu jezdí i invalidé a je tam i vchod k lékaři, cesta je příliš úzká, dopravní značku
není kam umístit, velké auto by potom neprojelo.
Místostarosta Mgr. Mach – také bych vjezd zakázal.
Starostka se omluvila panu RSDr. Holešovskému, že začala diskuze a odpověděla mu na otázky:
a) O auto se bude starat škola, má navýšený rozpočet na jeho nákup, vozí denně 80 obědů, které už není možné ani z
hygienického hlediska a požadavku vozit na vozíku. Vše je domyšlené a plánovalo se dlouho na základě požadavku ZŠ
a hygieny.
b) K dopravnímu značení bylo již odpovězeno, bude dořešen a dopracován pasport dopravního řešení, po jeho schválení
budou rozmístěny po obci nové značky.
2. Paní Dostálová – jaké budou smlouvy na hlavní řád.
Starostka – smlouvy o smlouvách budoucích byly již uzavřeny.
3. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 1030011397/001,
se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ:
25733591 na zařízení distribuční soustavy s názvem „Vranov, Koláček, kab. smyčka NN“
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č.
1030011397/001, se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, zastoupenou společností E.ON Česká republika,
s.r.o., IČ: 25733591 na zařízení distribuční soustavy s názvem „Vranov, Koláček, kab. smyčka NN“, spočívající v uložení
kabelové smyčky NN a smyčkové skříně v nemovitosti – pozemku p.č. 405/3 zapsané na LV č. 1 v k.ú. Vranov u Brna
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 23.11, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 23.11
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 1030011397/001,
se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o.,
IČ: 25733591 na zařízení distribuční soustavy s názvem „Vranov, Koláček, kab. smyčka NN“ spočívající v
uložení kabelové smyčky NN a smyčkové skříně v nemovitosti 405/3 zapsané na LV č. 1 v k.ú. Vranov u Brna
a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
č. 1030011397/001, se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, zastoupenou společností E.ON Česká
republika, s.r.o., IČ: 25733591.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 23.11 schváleno.
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4. Schválení pořízení a zpracování Územní studie pro novou zástavbu v lokalitě Bo1 dle platného ÚP obce Vranov.
Starostka předložila ke schválení zpracování Územní studie pro novou zástavbu v lokalitě Bo 1 dle platného územního
plánu obce Vranov. Studie spočívá v řešení nezastavěné plochy – rozdělení pozemku na jednotlivé parcely a vymezení
plochy pro umístění budoucích RD za cenu do 30.000,--Kč bez DPH a navrhla zrušit na 20. VZZO, konaném dne 4.
4. 2013 přijaté Usnesení č. 20.16: „ZO schvaluje zpracování územní studie Ing. arch. Zbyňkem Pechem, Atelier ERA,
IČ: 14625601 lokality „Nad motokrosem“ v obci Vranov v souladu s návrhem ÚP obce Vranov. Studie bude zpracována
za cenu 30.000,--Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy s Ing. arch. Zbyňkem Pechem, Atelier ERA, IČ:
14625601.“
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 23.12, 23.13 a 23.14 k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 23.12
ZO ruší na 20. VZZO konaném dne 4. 4. 2013 přijaté Usnesení č. 20.16.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0 		
Usnesení č. 23.12 schváleno.

zdržel se: 0

USNESENÍ č. 23.13
ZO schvaluje pořízení a zpracování Územní studie pro novou zástavbu v lokalitě Bo 1. Jedná se o dosud
nezastavěnou plochu pro bydlení definovanou platným Územním plánem obce Vranov a Změnou č. I. Územního
plánu obce Vranov.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 23.13 schváleno.
USNESENÍ č. 23.14
ZO schvaluje zpracovatelem Územní studie pro novou zástavbu v lokalitě Bo 1 Ing. arch. Zbyňka Pecha, Atelier
ERA, IČ: 14625601 za cenu do 30.000,--Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy s Ing. arch. Zbyňkem
Pechem, Atelier ERA, IČ: 14625601.“
Před hlasováním o návrhu usnesení č. 23.14 vznesl Mgr. Dobeš protinávrh, aby cena studie byla do 20.000,--Kč bez DPH:
„ZO schvaluje zpracovatelem Územní studie pro novou zástavbu v lokalitě Bo 1 Ing. arch. Zbyňka Pecha, Atelier ERA,
IČ: 14625601 za cenu do 20.000,--Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy s Ing. arch. Zbyňkem Pechem,
Atelier ERA, IČ: 14625601.“
Starostka nechala hlasovat o protinávrhu usnesení č. 23.14:
USNESENÍ č. 23.14
ZO schvaluje zpracovatelem Územní studie pro novou zástavbu v lokalitě Bo 1 Ing. arch. Zbyňka Pecha, Atelier
ERA, IČ: 14625601 za cenu do 20.000,--Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy s Ing. arch. Zbyňkem
Pechem, Atelier ERA, IČ: 14625601.“
Výsledek hlasování: 		
Pro: 5 		
proti: 0 		
zdržel se: 3 – Černá Z
			
Jetelinová
Usnesení č. 23.14 schváleno.						
Skácel
5. Schválení Smlouvy o úvěru s firmou IMOS Brno, a.s.
Schválení Smlouvy o úvěru s firmou IMOS Brno, a.s. Jedná se o smlouvu o úvěru za účelem financování investiční akce
„Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“. Česká spořitelna požaduje před uvolňováním peněz z úvěru podložení
chybějící částky ve výši 4 mil. Kč, a protože se zatím nepodařilo prodat pozemky ve vlastnictví obce, byl dohodnut úvěr
s firmou IMOS Brno, a.s..
K hlasování o návrhu usnesení č. 23.15 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 23.15
ZO schvaluje Smlouvu o úvěru s firmou IMOS Brno, a.s. se sídlem Olomoucká 174, 627 00 brno, IČ: 25322257 a
pověřuje starostku podpisem smlouvy o úvěru s firmou IMOS Brno, a.s. se sídlem Olomoucká 174, 627 00 brno,
IČ: 25322257.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 23.15 schváleno.
6. Závěr
Starostka ukončila dnešní veřejné zasedání v 19:58 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 2. 8. 2013.
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Sbor dobrovolných hasičů Vranov
Skončilo léto a podzim převzal svoji vládu nad krajinou. V letních měsících není
naše činnost příliš aktivní. Během prázdnin jsme vyjeli k pěti nahlášeným událostem.
Třikrát do Adamova, kde se jednalo o menší požáry, nebo jsme byli odvoláni před dojezdem k nahlášené události. Dvakrát jsme vyjížděli na čerpání vody ze zatopených sklepů
nebo garáží po přívalových deštích nebo bouřkách. V polovině srpna začaly schůzky
stárků na nacvičování besedy. Týden před hodama jsme uspořádali brigádu na úklid ve
zbrojnici a opravu cesty na ,,sokolák“ podemleté od přívalových dešťů. Koncem září jsme
spolupořádali další ročník Vranovské empiády. Naši členové vytyčili trasu a obsadili čtyři
stanoviště tohoto branného závodu. Celková účast 13 členů sboru. Den po empiádě se
stavěla mája u hasičské zbrojnice a po postavení za pomoci jeřábu se a zazpívalo pod
májí. V sobotu ráno vyšli stárci za krásného slunečného počasí zvát občany Vranova na
odpolední a večerní program. Po slavnostním zahájení zatančily děti ze základní školy
Moravskou besedu a poté dospělci Českou besedu. Za doprovodu muziky následoval
průvod obcí se zastávkou u myslivny, kde všichni stárci zatančili Moravskou besedu.
Průvod pokračoval směrem na spodní konec, kde byl kolem půl šesté ukončen. Večerní
zábava byla zahájena Moravskou besedou dětí a před půlnocí zatancovali také dospělí
stárci besedu. Po celé odpoledne a večer nám vyhrávala Bítežská kapela. Krásné počasí
podpořilo dobrou náladu a velkou návštěvu diváků při tančení besedy. Celkově se hody
vydařily a probíhaly v klidné a slavnostní atmosféře. V současné době připravují naši strojníci vozidla na technické prohlídky a dvě družstva trénují na soutěž v hasičské dovednosti, která se bude konat v lese okolo Vranova. Závěrem bych chtěl poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravě a organizaci hodů.
Děkuji stárkům, dětem ze základní školy a sponzorům.
						Miloš Křivánek, starosta SDH
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Školní zprávy
SKONČILY PRÁZDNINY A ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2013 – 2014
Druhého září přivítali nové školáčky do Základní i Mateřské školy Vranov všichni
zaměstnanci společně s paní starostkou Vranova paní Kateřinou Jetelinovou. Vzhledem
k dalšímu zvýšení kapacity našeho zařízení, začalo školu navštěvovat již 96 dětí ve věku
od tří do dvanácti let. Doufáme, že tento školní rok jim přinese spoustu radosti, pěkných
zážitků a v neposlední řadě také vědomostí. Již v září si děti zazávodily na kolech při
dětském dnu Sokola Vranov, Vranovské Empiádě, zatancovaly na tradičních hasičských
hodech a zvládly výlet do Lelekovic na Trilek.
V měsíci říjnu je čeká tradiční přespání v budově školy a očekávané podzimní prázdniny. Na měsíc listopad již potřetí připravují výtvarnou výstavu, tentokrát na téma „ Obec
Vranov“ v pohledu dětských očí. Budeme rádi, když si najdete chvilku času a na výstavu i
její vernisáž se přijdete dne 15.11.2013 v 18,00 hod. podívat.
Za všechny děti, zaměstnance i fandy školy
Zuzana Černá
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Z obecní kroniky

Sláva a pád vranovského spolku Moravan
Časy se mění. Zatímco dnes máme co dělat, abychom se alespoň trochu důstojně ubránili
před otupující zábavou, která na nás prší z médií, před více než stovkou let to bylo úplně
naopak: Vranované měli právě tolik zábavy, kolik si jí sami dokázali připravit vlastními
silami.
Koncem 19. století byl kulturní, společenský i sportovní život Vranovanů bezezbytku
odkázán na schopnosti členů Čtenářského a pěveckého spolku Moravan. Život byl tehdy
stále ještě především každodenním bojem o živobytí, To ale neznamená, že by Vranov
kulturně a duševně strádal. Členové Moravanu byli totiž velice zdatní organizátoři,
všeumělci a baviči.
Kulturymilovní Vranované založením spolku reagovali na mohutný proud českého
spolkového dění v tehdejší c.k. monarchii. Ten na Moravě sílil zprvu nenápadně od
čtyřicátých let 19. století, kdy se leckde pořádaly české Besedy, což byly sice zdánlivě
nevinné společenské zábavy se zpěvem za doprovodu nějakého toho hudebního nástroje,
ovšem je jasné, že se tu hovor nemohl nestočit k tématům vážnějším, zejména týkala-li se
národního uvědomování.
Vezmeme-li v úvahu, že do obrozeneckého ohýnku řádně dmýchl Říjnový diplom,
kterým na konci roku 1860 mladý Franz Josef I. připustil jakous takous federalizaci zemí
říše a vzápětí přišla další inspirační vlna v podobě cyrilometodějského milénia (1863),
pak nemusíme ani hádat, jak velký dojem musel na Vranovany udělat třicetitisícový dav
účinkujících a posluchačů, který se v srpnu 1863 sjel do Lužánek ke zpěvácké slavnosti,
pořádané Besedou brněnskou.
Mohutná vlna dychtivosti po reprezentování národních aktivit v druhé půlce 19. století
dál rostla a zrodila ohromné množství nových spolků. Mezi nimi byl už i ten vranovský.
Založit spolek byl nápad učitele Josefa Sece, který také nabídl vranovskou školu jako
zkušebnu pro pěvecký sbor. V první vlně nadšení šlo všechno velmi rychle. Pod taktovkou Sece byly v květnu 1888 schváleny stanovy spolku a do měsíce se v obecním hostinci
sešla ustavující valná hromada, kam se sešlo 36 budoucích členů. Prvním předsedou byl
zvolen František Holešovský (1898 Antonín Holešovský, 1908 Augustin Jašek, 1909 Alois Svítil, 1910 Jan Vejmola, 1912 Jan Čermák, 1913 Jan Vejmola, 1914-1924 Jan Svítil),
ve výboru zasedli Jan Jandourek, Antonín Hnát, Antonín Šemora, Tomáš Šinkora, učitel
Josef Sec a Karel Holešovský.
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Zápisné činilo 1 korunu pro ty, kteří byli ochotni spolek podporovat i svou prací, a 2 koruny pro ty, kteří Moravan podporovali jen finančně. Všichni pak ale podporovali akce
spolku třiceti haléři měsíčně, což pro představu tehdy reprezentovalo řekněme litr piva, či
litr mléka popřípadě bochník chleba. Vranovští dělníci, docházející za prací do Adamova,
Blanska a Brna, v tu dobu vydělávali přibližně padesátikorunu měsíčně.
Stanovy čerstvě založeného spolku mimo jiné deklarují, že jednací řeč Moravanu jest
česká a účelem činnosti je: podporovati duševní i tělesné zájmy svých členů, buditi v nich
snahy po vzdělání vůbec, vědeckém i průmyslovém, a pěstovati vzájemnost mezi nimi.
Dosáhnout těchto cílů se má: „čtením poučných i zábavných knih a časopisů, přednáškami
z oboru vědy, umění a průmyslu, života společenského, obsahu nepolitického, zařízením
knihovny, pěstováním zpěvu, divadla, deklamací, řečnění, tělocviku, společenských zábav
a výletů.“
Ozdobou devatenáctibodových
stanov spolku je paragraf 16,
který nekompromisně stanovuje:
„Hra v karty jest ze spolkových
místností naprosto vyloučena.“
Naopak poměr ke kulečníku byl
kupodivu kladný, soudě alespoň
podle toho, že v roce 1904 zakoupil spolek do spolkové místnosti kulečník za 320,- K.
Je fér připomenout si, že v době,
kdy vranovský spolek vznikal, byla síla českoslovanských Takto vypadal Vranov v roce 1911. Horizontu vévodí
pěveckých spolků v celé vedle kostelních věží i objemná budova tehdejšího
monarchii ve srovnání s jejich hotelu Skřivánek, dnešní “desítka”, kde se scházeli
německou obdobou slaboučká. členové Moravana.
Německy komunikující spolky
měly jasnou výhodu bezbariérové komunikace napříč celou říší, zatímco o spolupráci
česky hovořících Moravanů jevily zájem mimo spolky v Čechách pouze české spolky ve
Vídni. Nicméně do roku 1910 se poměr značně narovnal.
Aby vranovský Čtenářský a pěvecký spolek Moravan dostál svému mnohaslibnému
názvu a stanovám, začal ve svižném tempu. „Hned po založení začalo se vedle zpěvu se
zřizováním knihovny, objednáváním novin, hraním divadel, pořádáním výletů a zábav. Navazují se styky i s okolím, konají se výlety do Adamova, Josefova, Outěchova, Lelekovic,
Kuříma, Jehnic a Kateřiny a pěstuje se tu družný styk s cizími spolky. Koná se i hromadně
návštěva Národního divadla v Brně již r. 1889 a činí se na divadlo dary,“ popisuje v roce
1923 Alois Drexler ve své zprávě při oslavách 35. výročí spolku. Výlety bývaly vždy s
doprovodem hudbou až za myslivnu (k dubu), či za školu (dnešní Sokolák). Spolek taky
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odebíral pro členstvo noviny a časopisy, které kolovaly dům od domu. Byly to Národní
listy, Lidové noviny, Dělník, Moravské noviny, Rovnost a Světozor.
V roce 1991 pořídili spolkaři jeviště. Téhož roku v listopadu byl učiněn první pokus zřídit
čítárnu. Četlo se vždy v neděli: od 5 do 6 poučné čtení, od 6 do 8 zábavné a přednášky. Z
dnešního pohledu byla volba nedělního podvečera prozíravá. Jak by to asi dopadlo dnes
v souboji se seriálem Ulice v pozdním odpoledni všedních dní nebo nedejbože v úterý a
čtvrtek večer v konkurenci Ordinace pro růžovou zahradu…
Spolek vlastnil i hudební nástroje, ale samostatný hudební odbor se do světové války
neustanovil, to až v roce 1921.
Horečnou činnost Moravanu v prvním desetiletí ilustrují i četné roztržky mezi horkými
hlavami promotérů spolkových akcí. Jednou se sídlo spolku pro roztržku s hospodským v
obecním hostinci přenese o pár desítek metrů výš ke Skřivánkovi (dnešní Desítka), schůze
se občas konaly i v hospodě u Jašků. Začátkem července 1898 se dokonce část členů trhla
a založila svůj vlastní trucspolek Pokrok, sídlící znova v obecním hostinci, zatímco Moravan zůstal “u Skřivánků”.
Předsedou Pokroku se stal Antonín Kolařík (1899 František Holešovský), jednatelem
natěrač a lakýrník Alois Svítil, sbormistrem Jan Holešovský. Už 16. října 1898 uspořádal
Pokrok zábavu, při níž hrála hudba vojenských veteránů z Kuřimi. „I Pokrok vyvinul
pěknou činnost a za 2 roky svého trvání pořídil se svou knihovnu, jeviště, 5 obrazů a 3
velká nástěnná zrcadla,“ rekapituloval po letech s uznáním skalní Moravan Alois Drexler.
Cesta ke smíru obou znepřátelených oddílů začala už za pár týdnů. Už 6. listopadu 1898
se rebelové z Pokroku usnesli o sloučení s Moravanem, v Moravanu se na tomtéž shodli o
týden později. Překonat nevraživost bylo ale složité, takže definitivně se spolky sloučily až
v září 1900. Pokrok mezitím v srpnu 1899 stihnul sehrát své jediné divadelní představení,
hru se zpěvy Chudý písničkář. „A tak zlikvidováním činnosti Pokroku nastává opět zesílení činnosti Moravana, který přesídlil do obecního hostince,“ lakonicky si poznamenal
Drexler.
Nicméně už koncem zmíněného roku 1898 oslavily spolky společně padesátileté panování
císaře Franz Josefa I., a to neobyčejně okázale bohoslužbami, schůzí v radnici, sbory, kuplety i sólovými výstupy, střelbou a taneční zábavou. Lesku akci dodala i účast čtenářského
spolku a hasičů s hudbou z Lelekovic.
Jak byli aktivní a všestranně nadaní borci z Moravanu pro Vranov důležití, dokladuje i
událost z 18. června 1899, kdy je obecní výbor přizval ke společné schůzi, na které zvolili pětičlenný zařizující výbor pro zřízení hasičského sboru. Jeho jádro tvořili aktivisté
čerstvě zaniklého spolku Pokrok.
Ovšem právě nevyčerpatelná aktivita klíčových členů Moravanu předznamenala plíživý
zánik spolku. Práce pro vranovský hasičský sbor, který byl oficiálně založen v roce
1905, jim bránil v tom, aby spolku věnovali tolik péče, jako v minulosti. Mezi prvními
činovníky hasičů byli důležití členi Moravana: jeho předseda Karel Holešovský, dále Fr.
Holešovský, Fr. Mühlhanzl, Osvald Dvořáček, Albert Drtil, Jan Bauer, Karel Svanovský,
učitel Alois Böhm a další.
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Podobný efekt přinesla aktivita Moravanů v nově založené Sociálně-demokratické politické organisaci (1903). Mladí soc-dem dokonce zosnovali v roce 1910 mocenský převrat
v Moravanu, a to trikem, který dobře známe i ze současnosti. Na valné hromadě 8. ledna vstoupili do spolku v takovém počtu, že dokázali ovlivnit volby výboru. Akce byla
vlastně namířena proti P. Růžkovi, kooperatoru na Vranově, který v tu dobu také vstoupil
do spolku s ambicí vést po Jaškovi pěvecký sbor.
Znechucený Růžek ihned po hlasování z Moravana raději vystoupil.
Sboru se rád nerad ujal učitel Böhm, který zavedl
ve sboru kázeň, pokuty za omeškání zkoušek, ale
přesto sbor se dlouho neudržel. A to přesto, že
roku 1911 obdržel spolek darem od pana Frencla (bydlel v dnešní vile přestavěné z někdejší
myslivny u horní autobusové točny) pět hudebních nástrojů k zřízení kapely, a to basu, housle,
klarinet, křídlovku a pozoun. K tomu měl Moravan už z dřívějška dvoje housle, ale přesto se
kapelu nepodařilo založit. Hráli jen jednotlivci,
kteří platili spolku na struny, opravy a poplatek
4 procent z celkové ceny nástrojů. O nástroje se
staral Karel Skoták.

Faksimile notového zápisu jemnocitné národní písně Odpadlý od srdca
v úpravě Pavla Křížkovského. Tato
skladba patřila k nejpopulárnějším
kusům ochotníckých spolků na
přelomu 19. a 20. století. Rád s ní
vystupoval i vranovský Moravan.

Demoralizaci spolku ilustruje i fakt, že roku 1911 výbor uvažoval o prodeji kulečníku,
který skutečně následujícího roku za stovku prodal. Za stejnou cenu prodal výbor i staré
jeviště – s radostí po něm sáhli šebrovští ochotníci. Moravan si ale díky výdělku mohl
dovolit pořídit jeviště nové, které maloval malíř František Fert z Husovic. Jeho cena byla
stanovena na 595,60 korun a ještě v roce 1923 toto jeviště spolek vlastnil.
Aktivita spojená s jevištěm byla pro toto krátké předválečné období příznačná. Jakkoliv se
příliš nedařilo v hudbě, o to úspěšnější byli vranovští ochotníci. Moravan tehdy v krátkém
období nastudoval několik divadelních kusů: na pondělí velikonoční 1911 uvedli herci
Moravana hru žarošického faráře a dramatika Josefa Handlíře Vítězství lásky. V listopadu
téhož roku zahráli Třetí zvonění, patrně nejúspěšnější komedii Václava Štecha a na jaře
1913 kusy Praha je Praha a frašku se zpěvy a tanci Pražské švadlenky. Naposledy hráli
Spoutané duše, a to 13. dubna 1914. Pak ale nové jeviště na dlouho osiřelo – scénu ovládla
první světová válka.
Pokračování příště					
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Pavel Galík
vranovský kronikář
pavel.galik@seznam.cz
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Zpráva o činnosti TJ Sokol Vranov

DĚTSKÝ DEN S KOLEM
V neděli 22. září 2013 pořádal TJ Sokol Vranov a Kulturní komise OÚ Vranov na hřišti Sokolák Dětský den s kolem. Naštěstí to byl první den bez deště a dokonce vysvitlo sluníčko.
Možná i díky tomu se akce zúčastnilo 42 dětí. Závodilo se ve čtyřech kategoriích, vždy
děvčata a kluci zvlášť. Nejmenší děti měly vytyčenou trasu přímo na hřišti Sokolák a starší
čekala trasa v lese. Ještě před závodem si starší účastníci trasu projeli, protože značení
žlutými fáborky se při zaujetí závodem moc nevnímá, tak aby se nám neztratili. Pak začal
závod a nebyl jednoduchý – jízda terénem (místy porytým od divokých prasat) a mezi poutníky, kteří se pohybovali mezi Vranovem a Útěchovem, jelikož byla poutní neděle, takové
podmínky čekaly na všechny zúčastněné. Všechno dopadlo dobře a ti, kteří odstartovali,
cílem také projeli, někteří třeba špinaví od bláta. Každý závodník byl odměněn diplomem
a drobnou cenou, ti nejlepší k tomu ještě medailemi a poháry. Dětský den jsme zakončili
táborákem.
Doufám, že se akce líbila jak dětem, tak dospělým a všichni si tuto akci užili. Chtěla bych
ještě poděkovat Zuzce Černé, ředitelce základní školy, za organizaci, Ríšovi Machovi za
ozvučení a moderování akce, Jarce Dostálové za pomoc s občerstvením a Katce Jetelinové, starostce obce Vranov za obstarání věcných cen. Taky děkuji všem, kteří stáli v lese
jako kontrola a dohlíželi na bezpečnost a správný průběh závodu.
						Za TJ Sokol Vranov,
						
Věra Kopecká
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Farní okénko
Milí spoluobčané Vranova,
přijměte pozvání na slavnostní bohoslužbu s biskupy Čech Moravy a Slovenska u
příležitostí společného zasedání, které z větší části bude probíhat právě zde na Vranově v
Duchovním centru. Mše svatá bude ve čtvrtek 24. října v 7:00 na Vranově.
Srdečně zveme také na slavnost věčných slibů bratra Milana Dolečka, kterými se zasvětí
Bohu v paulánském Řádu. Slavnostní slib složí během mše svaté 9. listopadu 2013 v 11
hodin.
Srdečně zveme na Farní charitativní jarmark který i letos proběhne v Sokolovně v České
a to v neděli 24.11.2013 od 14:30.
Členové Lazariánské pomoci a farní úřad srdečně zvou na pokračování kurzu první pomoci, které se bude konat v úterý 29. října v 18 hod. Tento setkání bude s přednáškou na
téma Akutní infarkt myokardu. Kurz je bezplatný a otevřený všem.

LAZARIÁNSKÁ POMOC
Vážení přátelé.
Dovolte mi vám krátce představit naši společnost v rámci Vojenského a špitálního řádu sv.
Lazara Jeruzalémského – Bohemia n. g. o.
Lazariánská pomoc – receptorie se hlásí k tradici rytířů sv. Lazara, kteří prosluli jako obránci nemocných a všemi opuštěných v době křížových válek ve svaté zemi a tuto tradici
udržují až do dnešních dnů. Naši nejstarší bratři stáli po boku nemocných před branami
Jeruzaléma a tam bychom se obrazně opět rádi vrátili.
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Hlavním cílem společnosti je proto především práce v oblasti poskytování první zdravotnické pomoci, její výuky a cvičení pro všechny zájemce. Dále pak péče o zdravotnické
vzdělávání dobrovolnických organizací pracujícími s lidmi v terénu, spolupráce se skauty
a jinými mládežnickými skupinami a to vše ve snaze přiblížit zdravotnickou práci co
největšímu počtu zájemců.
Další oblastí našeho zájmu je pak charitativní činnost zaměřená na opomíjené skupiny
naší společnosti, jako jsou lidé bez domova, zdravotně hendikepovaní a senioři. Můžeme
zmínit i kulturní činnost za účelem získání prostředků pro naši práci, pořádání osvětových
přednášek na vybraná témata ze zdravotnických dovedností, nebo zajišťování zdravotnických asistencí a příležitostných finančních či materiálních sbírek ve prospěch potřebných.
To vše nabízíme v duchu osmi starých rytířských ctností špitálníků sv. Lazara, které stále
mají místo i v naší moderní době. Těch osm ctností je: víra, naděje, láska, milosrdenství,
statečnost, spravedlnost, moudrost a umírněnost. Symbolizuje je osm hrotů smaragdově
zeleného kříže zdobícího štít našeho znaku a těmto ctnostem se pak hrdě hlásíme.
Dostalo se nám velké cti být přítomni v Duchovním centru sv. Františka z Pauly dne 29.
10. 2013 od 18:00 hod. Budeme zde s kolegy pro vás mít připravenu přednášku na téma
Akutní infarkt myokardu.
Těším se na setkání s vámi vážení přátelé, vzhůru před brány Jeruzaléma!
Pavel Ondráček, DiS.
Metodik Lazariánské pomoci.

LAZARIÁNSKÁ POMOC - receptorie, Riegrova 1. 583 01 Chotěboř. č. reg.
MV ČR: VS-9323/ SDR/1-2005
Korespondence:
Pavel Ondráček, DiS.. Habeš 731. 679 06 Jedovnice. Tel. + 420 723 273 171.
e-mail: pa.on @seznam.cz
www.oslj.cz
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Kalendář plánovaných akcí
10. 11. 2013 - neděle 17:00 - sál Obecního domu
DIVADLO KLAUNIKY BRNO uvádí:

NEJHRANĚJŠÍ AUTORSKOU KOMEDII SOUČASNOSTI

DON QUIJOTE DE LA ANCHA

v hlavní roli přední světový chůdoherec Lenoir Montaine | Režijní vedení: Boleslav Polívka

15. 11. 2013 - pátek 18:00 - sál Obecního domu
Výstava ZŠ a MŠ “Obec Vranov pohledem dětských očí”
1. 12. 2013 - neděle
III. Rozsvícení Vánočního stromu - “Vranovské Vánoce 2013”
6. 12. 2013 - pátek 17:00 - sál Obecního domu
Divadelní Mikulášská besídka s nadílkou
7. 12. 2013 - sobota 20:00 - sál Obecního domu
Tradiční charitativní koncert na podporu sdružení BLUELAND

Vystoupí Iva BITTOVÁ a Vladimír VÁCLAVEK

8. 12. 2013 - neděle 15:00 - kostel Narození Panny Marie ve Vranově
Adventní koncert - pořádá Mikroregion Ponávka
13. 12. 2013 - pátek - sál Obecního domu
Tradiční beseda s občany - předání kalendářů na rok 2014
Vernisáž výstavy vítězných prací z veřejné fotografické soutěže
“VRANOV PUBLIC FOTO 2013 - Vranov ve fotografii”
14. 12. 2013 - sobota - Zájezd na Vánoční trhy Praha
19. 12. 2013 - čtvrtek - sál Obecního domu - Vánoční besídka ZŠ a MŠ Vranov
21. 12. 2013 - sobota
Lyžařský zájezd dle sněhovým podmínek (Orlické hory x Rakousko)
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.
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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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