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ZPRAVODAJ
OBCE VRANOV
Informace Obecního úřadu

Vážení spoluobčané,
nejčastější otázku, kterou v poslední době dostávám, je kdy s a zda se začne stavět kanalizace. Ráda bych na tuto otázku odpovídala ano, začneme stavět a to co nejdříve, ale
bohužel musím odpovídat nevím. Hned vysvětlím proč.
Česká spořitelna, se kterou se od počátku letošního roku vedla řada jednání odmítla
i přes skutečnost, že byla podepsána smlouva o úvěru poskytnout čerpání úvěru z důvodu,
že projekt vyhodnotila jako rizikový. Obec se tak dostala do situace, že vše je připraveno
k zahájení stavby, ale nejsou slíbené peníze na dofinancování projektu. Jako jediné možné
řešení bylo vyhlášení nového výběrového řízení na poskytnutí úvěru pro obec Vranov.
Na začátku měsíce srpna 2014 je termín pro podání nabídek a do té doby nejsme schopni
Vám občanům sdělit, zda projekt kanalizace bude nebo nebude realizován.
Do konce našeho volebního období bychom ještě chtěli zrealizovat rekonstrukci kotelny
v budově mateřské školy a výměnu osvětlení ve třídách a na chodbách jak základní,
tak mateřské školy, protože osvětlení nevyhovuje hygienickým podmínkám a je zastaralé.
Realizace bude částečně hrazena z dotace poskytnuté Jihomoravským krajem.
Na webových stránkách www.vranov.cz je nově odkaz na interaktivní mapu obce Vranov,
kde návštěvníci mohou nahlédnout do katastru nemovitostí, najít čísla popisná budov, čísla
parcel apod. Postupně bychom chtěli do mapy zanést sítě (voda, elektro atd.), odkazy na
zajímavá místa v obci a po schválení územního plánu vložit do mapy i platný územní plán.
Vážení spoluobčané, na závěr bych Vám chtěla popřát krásné prázdninové dny plné
pohody a sluníčka.
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Vaše starostka
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28. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 22. 4. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vranov 24
Přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO): 7
Černá Andrea, Černá Zuzana, Dobeš Michal, Filka Pavel, Jetelinová Kateřina, Křivánek Miloslav a Skácel Jindřich
Omluveni: Juha Marek, Mach Richard
Zapisuje:
Zahájení: 		
Ukončení:

Mgr. Andrea Černá
19:02 hodin
19:12 hodin

Účast občanů: 1 (RSDr. Holešovský – v 19:08)
Program jednání:
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO.
3. Schválení zadávacího řízení (zadávacích podmínek a zadávací dokumentace) veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru
pro Obec Vranov“.
4. Schválení smluv a smluv se smluvními stranami.
5. Závěr.
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 19:02 hodin 28. veřejné zasedání ZO Vranov, určila
zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určila ověřovatele zápisu Mgr. Michala Dobeše a pana Miloslava Křivánka.
			
K hlasování o návrhu usnesení č. 28.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 28.1
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO.
3. Schválení smluv a smluv se smluvními stranami.
4. Závěr.
určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a ověřovatele zápisu Mgr. Michala Dobeše a pana Miloslava
Křivánka.
Výsledek hlasování: Pro: 7		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 28.1 schváleno.
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
1.1 Starostka informovala o činnosti OÚ:
- OÚ pracuje na přípravě kanalizace, stále probíhají jednání s Českou spořitelnou,
1.2 Oprava MŠ
Starostka předložila ke schválení nabídku pana Jana Havlíčka, Vranov 204, IČ: 11487429 na opravu okolí MŠ, a to přední
část za částku ve výši 26.400,--Kč, zadní část za částku ve výši 36.850,--Kč a boční část a parkoviště za částku ve výši
8.200,--Kč.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 28.2, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 28.2
ZO schvaluje nabídku pana Jana Havlíčka, Vranov 204, IČ: 11487429, na opravu okolí MŠ, a to přední část za
částku ve výši 26.400,--Kč, zadní část za částku ve výši 36.850,--Kč a boční část a parkoviště za částku ve výši
8.200,--Kč a pověřuje starostku podpisem objednávky na opravy v celkové částce ve výši 71.450,--Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 28.2 schváleno.
1.3 Rozpočtové opatření č. 1/2014.
Starostka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2014, kterým dochází ke změnám, a to k navýšení na straně
příjmové i výdajové.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 28.3, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
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Návrh usnesení č. 28.3
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 28.3 schváleno.
1.4 Zprávy z výborů:
a) Předseda finančního výboru Mgr. Dobeš - FV se sešel nad Rozpočtovým opatřením č. 1/2014.
b) Předseda kontrolního výboru pan Křivánek – KV se nesešel.
c) Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Černá Zuzana - KaSK se nesešla.
d) Předseda pořádkové komise pan Skácel – PK se nesešel.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO.
Ze zastupitelů:
Nikdo ze zastupitelů neměl žádný příspěvek do diskuze.
Z občanů:
V době projednávání bodu nebyl přítomen VZZO žádný občan.
Starostka přistoupila k bodu 3. dnešního VZZO.
3. Schválení zadávacího řízení (zadávacích podmínek a zadávací dokumentace) veřejné zakázky „Poskytnutí
úvěru pro Obec Vranov“
Starostka předložila ke schválení zadávací podmínky a zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru pro
Obec Vranov“. Jak již bylo řečeno na minulém VZZO nemáme zatím přes veškerou snahu konečné stanovisko od České
spořitelny, zda nám povoluje čerpat úvěr v souladu s uzavřenou smlouvou nebo nepovoluje nebo dokonce od smlouvy o
úvěru odstupuje. Po dohodě se společností Eurovision, a.s. bylo vyvěšeno předběžné oznámení o výběru nové banky.
Dalším krokem při výběru nové banky je schválení zadávacího řízení (zadávacích podmínek a zadávací dokumentace)
veřejné zakázky. Starostka navrhla schválit zadávací řízení veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru pro Obec Vranov“, které
však bude zveřejněno/vyvěšeno nejpozději následující den po dni, ve kterém obdržíme od České spořitelny konečné
stanovisko a dojde k odstoupení nebo jinému ukončení smlouvy o úvěru.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 28.4, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 28.4
ZO schvaluje zadávací podmínky a zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru
pro Obec Vranov“ a pověřuje starostku vyhlášením tohoto zadávacího řízení v případě, pokud Česká spořitelna,
a.s. odstoupí od Smlouvy o úvěru č. 11516/12/LCD ze dne 8. 1. 2013.
Výsledek hlasování: Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 28.4 schváleno.
4. Schválení smluv a smluv se smluvními stranami.
4.1 Příkazní smlouva
Starostka předložila ke schválení Příkazní smlouvu se společností Eurovision, a.s., se sídlem Brno, Veveří 102, PSČ 616
00, IČ: 27691845 na zadávací řízení veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru pro obec Vranov“ za částku ve výši 5.000,--Kč
bez DPH.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 28.5, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 28.5
ZO schvaluje Příkazní smlouvu se společností Eurovision, a.s., se sídlem Brno, Veveří 102, PSČ 616 00, IČ:
27691845 na zadávací řízení veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru pro obec Vranov“ za částku ve výši 5.000,--Kč
bez DPH a pověřuje starostku podpisem Příkazní smlouvy se společností Eurovision, a.s., se sídlem Brno, Veveří
102, PSČ 616 00, IČ:27691845.
Výsledek hlasování: Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 28.5 schváleno.
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4.2 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů.
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s EKO-KOM, a.s., se
sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ: 25134701, evidenční číslo: 20/0481, smlouva č. OS2014420001576,
která je zpracovaná v souladu s novým občanským zákoníkem a nahrazuje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů, evidenční číslo: 20/0481, smlouva č. OS200520001729 a Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů, kterým pověřujeme firmu van Gansewinkel, a.s. plněním některých povinností.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 28.6, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 28.6
ZO schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha
4, IČ: 25134701 a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s EKO-KOM, a.s., se sídlem Na
Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ: 25134701.
Výsledek hlasování: Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 28.6 schváleno.
5. Závěr.
Závěrem se starostka zeptala přítomných, zda nemají ještě něco do diskuze, zejména s ohledem na to, že když se
projednával bod 2. VZZO nebyl nikdo z občanů přítomen. Pan Skácel připomenul nutnost urychleného vykácení keřů
zasahujících do komunikací.
Starostka poděkovala za účast a v 19:12 hodin ukončila dnešní veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Zápis byl vyhotoven dne: 22. 4. 2014

Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně
přispěla k ochraně životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 37 televizí, 15 monitorů a 336,00 kg drobného elektra
Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně
vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL,
která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala
certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o
významu msběru drobných spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a
drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou
frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako
spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance
vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má mnezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např.
stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice
za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby
ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů
pitné vody. Stejné množství je například mspotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
4
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„Z Certifikátu Environmentálního
vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce
vytřídili 37 televizí, 15
monitorů a 336,00 kg
drobných spotřebičů. Tím
jsme uspořili 16,03 MWh
elektřiny, 731,51 litrů ropy,
71,85 m3 vody a 0,67
tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 3,61
tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o
14,16 tun“.
Když si uvědomíme, že
například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových
plynů a jedna čtyřčlenná
domácnost
průměrně
ročně spotřebuje 2,2 MWh
elektrické energie, jsou to
impozantní čísla. Proto si
všichni, kteří zodpovědně
třídí a přispívají tak
k
ochraně
životního
prostředí, zaslouží obrovský dík.

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

vranov.cz
Nově zde najdete odkaz na
interaktivní mapu obce,
kde návštěvníci mohou
nahlédnout do katastru
nemovitostí, najít čísla
popisná budov, čísla parcel
a podobně.
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PŘÍSPĚVKY
OD OBČANŮ
Je na Vranově bezpečno?
Ještě nikdy jsem nikam nepsal, nicméně všechno je jednou poprvé, a tak poprvé a snad i
naposledy přispívám do zpravodaje naší obce. A o čem že bude příspěvek? Bude o lidské
lhostejnosti nesnášenlivosti, záští …
Co se tedy stalo? V sobotu 14. června t.r., tak jako každý den, jsme se vypravili na procházku se psem, ve večerních hodinách. Máme různé trasy a tak jsme tentokrát zvolili
cestu na „Cabandu“. Náš psí přítel je malý, takže chodí bez vodítka a vzhledem k rase mu
není možné nasadit náhubek. Z tohoto důvodu jsme vždy blízko něj a v případě nějakého
nebezpečí jej bereme do náruče.
Již od točny autobusu jsme viděli majitele psa, pana S. M., kolem něhož jeho pes pobíhal
a z tohoto důvodu jsme jednak přešli na druhou stranu silnice a před úrovní jeho pozemku
vzali psa do náruče. V tuto dobu byl již majitel nemovitosti i se svým psem na verandě
domu. Přesto, když jsme procházeli kolem, pes vyběhl a napadl mne a snažil se pokousat
mnou drženého psa. Když jsem majitele upozornil na to, že to není poprvé, co mě jeho pes
napadl, přiběhl k nám a začal nás nejdříve slovně a pak i fyzicky napadat.
S odstupem času se situace zdá úsměvná, nicméně v době jejího konání to vypadalo tak,
že my jsem honili našeho psa, kterého se vlčák snažil chytit, což se mu několikrát podařilo
a současně odráželi útoky pana M.. Pes naštěstí vyvázl bez fyzického narušení. Co se
týče psychiky však na tom není dobře, my s několika kousanci od vlčáka.
Přestože jsem incident po příchodu domů hlásili OOPČR Kuřim bylo nám pouze
doporučeno abychom navštívili lékaře, což jsem také udělali. Nikoliv z důvodu, že by byla
zranění nějak vážná, šlo spíš o prevenci předejít nějaké infekci.
A tak se tedy znovu ptám – JE NA VRANOVĚ BEZPEČNO ????
To, že se sousedé mezi sebou hádají, je jaksi normální. Ale nedávno tu došlo k přepadení
mladé ženy s dítětem, nejsou vzácné vykradené nemovitosti, teď ještě napadení psem, co
bude příště? Budou mít matky obavy o své děti, pejskaři o své psy, či o svou bezpečnost?
Budeme nosit v kapsách a kabelkách pepřové spreje, elektrické paralyzéry, a v rukou
baseballové pálky?
Nemám nic proti tomu, když psi běhají na volno, ale vadí mi, že ti velcí nemají ani košík a
neuspokojí mne sdělení majitele, že pes nic neudělá ….
A kdo s tím něco udělá !!!!
							Sláma Pavel
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Sbor dobrovolných hasičů Vranov
Týden po ostatkové zábavě jsme spolupořádali dětský maškarní karneval v obecním
domě. Sešlo se hodně dětí, které během volné zábavy také soutěžily o ceny v zábavných
soutěžních hrách. K tanci a poslechu hrál D. J. Ali.
Koncem měsíce dubna jsme provedli mobilní sběr železného šrotu v obci.
Tradiční pálení čarodějnic tentokrát vyšlo na středu, ale i přesto si hodně lidí našlo čas a
navštívili tuto akci. K vidění byla nejenom velká vatra, ale i malé ohniště na opékání buřtů.
Počasí nám přálo a celkově se akce vydařila.
Druhý den jsme zasportovali při prvomájovém fotbalovém zápase ženatí - svobodní. Zápas hraný na tradiční tři třetiny byl plný zvratů a tím byl napínavý až do konce. První třetinu
vyhráli svobodní 2 : 0 a to díky úvodnímu vlastnímu gólu. Druhá třetina byla šťastnější pro
ženaté, kteří srovnali na 2 : 2. O všem rozhodla třetí třetina, kterou vyhráli opět ženatí 2 :
0. Na závěr se kopaly penalty ve kterých byli lepší svobodní a vyhráli.
V průběhu měsíce května byl jeden výjezd jednotky na požár restaurace na nádraží v
Adamově a koncem května byla provedena likvidace roje včel na Vranově.
Dětské řádění s hasiči jsme naplánovali na poslední den v květnu před odjezdem dětí na
školu v přírodě. Řadění bylo rozděleno na dopolední a odpolední program. Dopoledne
vyjeli na obtížnou trať v okolních lesích cyklisté. Dětí byly rozděleni do kategorii podle věku
a mladší jeli jeden okruh a starší okruhy dva. V deset hodin byl odstartován velký závod
těch nejmenších na odrážedlech a koloběžkách na trati na sokoláku. Během dopoledne
i odpoledne bylo zajištěno pro závodníky občerstvení. Po skončen dopoledních závodů
byly vyhlášeny výsledky a předány ceny. Závody na kolech jsme pořádali s kulturní komisí
obce. Během oběda jsme připravili trať na odpolední program. Nezklamalo nás počasí a
během polední přestávky přišla dešťová přeháňka. Odpolední program byl zahájen kolen
třetí hodiny a závodníci rozdělení do věkových kategorii startovali na zdolávání náročných
překážek. Trať nebyla dlouhá, ale na závodníky čekaly záludné překážky, které byly na
čas a bodově hodnoceny. Během soutěže probíhal doprovodný program v lovu piraní z
bazénku nebo usměvavý klaun. Před vyhlášením výsledků předvedli naši hasiči ukázku
hasebního zásahu. Na závěr bylo vyhlášení výsledků a vítězové jednotlivých kategorii byli
odměněni medailemi a cenami.
Závěrem vám přeji hezkou dovolenou a krásné prázdniny.				
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Řádění s hasiči - výsledková listina
Horská kola
Pořadí kategorie 1
1. místo
Jan Mergl
2. místo
Filip Žáček
3. místo
Stela Hubáčková
4. místo
Tereza Merglová
5. místo
Ondřej Krček
6. místo Adéla Skoupá

Pořadí kategorie 2
1. místo
Jindřich Rychlý
2. místo
Klára Jonášová
3. místo
Ondřej Dobeš
Martin Jonáš
4. místo
Matouš Komosný
5. místo
Barbora Skoupá
6. místo
Martin Hájek
7. místo
Eliška Merglová

Pořadí kategorie 3
1. místo
Matyáš Kůra
2. místo
Martin Kopecký
3. místo
Ondřej Rychlý
4. místo
Patrik Hájek
5. místo
Patrik Macháček
6. místo
Milan Oliva
7. místo
Roman Skoupý
8. místo
Martin Dufek

Pořadí kategorie 4
1. místo
Růžena Krajčová
2. místo
Ester Šoukalová

Řádění s hasiči
Pořadí kategorie 1
1. místo
Ellen Maixnerová
2. místo Amálie Pillerová
3. místo
Stela Hubáčková

Pořadí kategorie 2
1. místo
Filip Žáček
2. místo
Pavel Frelich
3. místo
Jakub Majer

Pořadí kategorie 3
1. místo
Barbora Klimešová
2. místo
Jindřich Rychlý
3. místo
Ondřej Dobeš

Pořadí kategorie 4
1. místo
Patrik Macháček
2. místo
Kryštof Dobeš
3. místo
Martin Kotlán

Pořadí kategorie 5
1. místo
Kateřina Holzmannová
2. místo
Martin Kopecký
3. místo
Dominik Balabán
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Školní zprávy

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Další školní rok se nám pomalu blíží ke konci, a tak se Vám pokusíme opět sdělit, co vše
se na naší škole za tento školní rok událo a čeho všeho se naši žáci zúčastnili.
Počátek každého školního roku se nese ve znamení tradic, kdy se každoročně účastníme
několika akcí. Dominantou jsou Vranovské hody, kde se necelých 16 párů dětí v kroji
podílelo s velkými krojovanými na atmosféře, kterou hody přináší. A je dobře, že se tento
folklor stále drží a sami doufáme, že současní žáci, až dovrší vyššího věku, na tento obyčej
navážou a stanou se vzory pro další dětí. V září se také účastníme několika sportovních
akcí, jako je Empiáda, zde se nám tentokrát přes technické problémy příliš nedařilo, nebo
Lelekovický trilek, kde se nám povedlo posbírat hned několik medailí – Ondra Rychlý 1.
místo, Patrik Hájek – 2. místo, Ester Šoukalová – 2. místo, Martin Dufek – 3. místo, Ondra
Meluzín 3. místo.
Podzim našim dětem nabídl několik akcí, které opět patří mezi stálice vranovské školy,
zejména tematické přespání ve škole plné šifer – Vranovská kachna nebo listopadová
vernisáž v Obecním domě představující výtvory našich dětí, které zvládly vytvořit pod rukama p.uč. Rychlé nejenom ve výtvarném kroužku. Krom toho všeho se vybraní žáci vyšších
ročníků zúčastnili matematické soutěže Mateso, kde mezi úspěšné řešitele městského
kola patřil Martin Dufek a Ondřej Rychlý. Další soutěží pro vyšší ročníky byl iBobr – informatická soutěž. Z dalších akcí bych zmínil návštěvu nově zrekonstruované brněnská
Hvězdárny a planetária, předvánoční koncert vokálního uskupení 4Tet v Janáčkově divadle, či netradiční Mikulášská na téma Po stopách vranovských čertů☺ Ze sportovních
událostí vyzdvihnu úspěšné florbalové turnaje – o Pohár ČFbU v Těšanech: 2. místo,
Vánoční pohár v Kuřimi: 1. místo a postup do regionálního kola v Tišnově: 5. místo.
Adventní čas naši žáci přivítali
slavnostním Rozžínáním vánočního stromu na Vranově za
doprovodu básní a písní školky i
školy. Na sklonku roku proběhla
v sále Obecního domu tradiční
vánoční besídka pro rodiče i
občany Vranova.
Z kraje nového roku se ve škole
uskutečnil Zápis do první třídy, a
již dnes se moc těšíme na naše
nové školáky Klárku Dufkovou,
Stelinku Hrbáčkovou, Valentinku
Skácelovou, Šárku Jelínkovou,
Elišku Bartošovou, Terezku Merglovou, Toníka Jedličku, Davídka Boušku, Honzíka Mergla,
10
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Štěpánka Pillera a Kubu Trunečku. Vzhledem k mírné zimě a mizivé možnosti zajít si
zabruslit jsme využili blanenského zimního stadionu k dovádění na bruslích. Pokud má
nějaká akce na škole opravdu velkou tradici, pak je to tematická zimní škola v přírodě s
lyžařským výcvikem (letos zaměřenou na olympiádu v Soči). Nejinak tomu bylo i letos,
a přestože nám zima nepřála a hory plné sněhu byly jen pouhým snem, tak o zábavu a
zážitky nebyla nouze.
Celé jaro přinášelo na naše poměry větší porci událostí a abychom se zde nemuseli příliš
rozepisovat, ve stručnosti tu uděláme výčet všeho … . Z oblasti kultury vybíráme divadlo
Polárku s představením Petr Pan nebo divadlo Husa na provázku s představením Rozhádaná abeceda. Po roce se nám podařilo dokončit školní arboretum, které je ke zhlédnutí
v okolí školy. Během dubna se účastníme testování Scio, kde letos excelovala 3. třída,
matematické soutěže Klokan, kde hranici 100 b. překonal Martin Dufek nebo literární
soutěž Babylon, kde do dalšího městského kola postoupili Ondřej Rychlý, Martin Dufek,
Růženka Krajčová, Kryštof Dobeš, či Ondřej Meluzín. Ze sportovních akcí nesmíme zapomenout na fotbalový turnaj McDonald´s Cup – 5. místo, orientační běh se zaměřením na
čarodějnice, turnaj ve vybíjené, tzv. Preventan Cup v Lelekovicích – 2. místo nebo branný
závod Maják v Kuřimi, kde naši borci ze 3. a 4. roč. obsadili rovnou 1. a 2. místo. Velikonoce provází oblíbené tvoření rodičů s dětmi nebo pletení pomlázky pro chlapce i dívky☺.

Rádi bychom pogratulovali Ondrovi Rychlému k přijetí na osmileté gymnázium Jarošova i
Růži Krajčové, Matesu Kůrovi a Ondru Meluzínovi k dalšímu pokračování školní docházky
ve výběrové třídě AJ na Slovanském náměstí.
Teplý červen se nesel v duchu Giro d´Italia, tedy ústředním tématem školy v přírodě v
Jedovnicích, kam se vydáváme na kolech.
Všem Vám přejeme příjemnou letní dovolenou a dětem senzační prázdniny plné úžasných
zážitků.
6 / 2014
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Z obecní kroniky

Vranov ve službách poutníků
Nebýt poutníků k vranovské panence Marii, nebylo by Vranova. Takhle dramaticky to
sice nikdy nikdo nevyslovil, ale je to doslova svatá pravda. Ve vranovském roce nula,
řekněme v duchu okřídlené legendy někdy v roce 1240, stál na místě dnešního kláštera
dřevěný kostelík. Jinak nic. Jen hustý les. Pak se sem vydávají podivovat zázraku, kterým
tu měla panenka Maria vrátit zrak zbloudilému maršálkovi Vilémovi, první poutníci. Jejich počet s léty sílí, díky jejich zájmu vzniká klášter, ten potřebuje hospodářskou podporu, a tak začínají růst i první světská stavení. Rodí se obec Vranov. Její obyvatelé žijí
z lesa, skrovných políček – a z poutí. Respektive z poutníků, kteří rádi ztratí nějaký ten
krejcar na té vzácné výpravě za svatomariánskou slávou.

Ještě v roce 1923, kdy vranovský kronikář Matěj Drexler začíná psát první záznamy
kroniky, je poutní tradice samozřejmou identitou obce. „Daleko od světa odříznuta, v
hlubokých, rozsáhlých (asi 1400 ha), temných lesích, leží naše vesnička Vranov, známá
široko daleko svými poutěmi, které začínají 8. září a končí čtyři neděle na to,“ píše
kronikář v osobitém slohu, mixujícím poetické obrazy se strohou lesnickou latinou.
12
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Poutě jsou pro poutníky duchovním zážitkem na celý život, pro Vranovany hokynářskou
výzvou, kterou nelze zanedbat. Obyvatelé vsi po dlouhá staletí vzhlíželi k poutnímu
období jako k poslední záchranné brzdě, která měla sílu vylepšit jejich živobytí i v roce
mimořádně mizerné úrody. Halířky, utržené za proslulou hovězí polévku, kterou směli o
poutích prodávat výhradně obyvatelé Vranova, dokázaly poskytnout vzpruhu skomírajícím rodinným rozpočtům.
Podrobně popisuje polívkový rozměr vranovských poutí historička Marie Ludvíková:
„Vranovskou atrakcí byly lukšové (nudlové) polévky, vlastně vývar z hovězích kostí.
Na střechách poutnických budek i na staveních se dlouho před poutí sušily do zásoby
připravované nudle, až se to stalo terčem posměšků,“ píše Ludvíková. A cituje spisovatele Otakara Bystřinu, který k roku 1924 zachytil postřeh o chlapcích, kteří cestou na
pouť zpívali: Vranovská koňská polívka – dva plný talíře za štyry halíře!
Poutní z Černé Hory zase zcela bez posměšků vzpomínali na to, jak na Vranově vařili
místní lidé pro poutníky tradiční vranovskou hovězí polévku venku v hrncích na
dřevěném uhlí.
Marketingově nebyla tato podnikavost bez úskalí. Ludvíková připomíná, že šetrní poutníci pečlivě zvažovali, za co o pouti své peníze utratí. Cestou si jídlo kupovali málokdy.
„Poutníci si podle starého zvyku nosívali trochu jídla, ve starší době v hrnku mlékem
rozdělaný tvaroh s máslem a chléb,“ píše Ludvíková. Dalším zdrojem výdělku byly noclehy, které poutníci hledali u vranovských usedlostí.
Matěj Drexler v obecní kronice dokládá, že skutečně tento úhel pohledu byl pro Vranovany klíčový. „Počátkem září jest doba poutí, dostaveníčko Brňanů a okolních obyvatelů,
taky však doba žní pro Vranovské občany, neboť většina žije z poutí,“ potvrzuje Drexler.
Zlatými časy bylo z tohoto pohledu baroko. Prosebné a děkovné pouti se v té době
přizpůsobily trendu nákladných a okázalých slavností. V jubilejním roce 1740, kdy podle
legendy uplynulo 500 let od vzniku vranovského poutního místa, navštívilo svatostánek
Panny Marie Vranovské jen ve dnech 10. až 18. září na čtyřicet tisíc poutníků! Poutní trasy zůstávaly po staletí obdobné. Na Vranov chodili lidé od Mikulova, Hustopečí,
Židlochovic, Ivančic, Velkého Meziříčí a Měřína, od Bystřice nad Pernštejnem či Lomnice. Dominantními návštěvníky byli samozřejmě Brňané.
16. října 1645 se přišel vranovské panence poklonit i legendární obránce Brna před Švédy
Raduit de Souches. Za poznámku ovšem v této souvislosti stojí i fakt, že v létě toho roku
nechali Vranov švédští vojáci, kteří vesnicí táhli, ušetřen od plenění. Někteří historici
ovšem soudí, že to bylo především proto, že Vranov byl natolik nuznou vesničkou, že
zde ani nebylo co rabovat.
Ludvíková poznamenává, že zajímavá je i proměňující se sociální skladba vranovských
poutníků. Na počátku 19. století se návštěvníci poutí skládali především z bohatých
měšťanů starých patricijských brněnských rodin. Šlechta už tou dobou – po josefinských
osvícenských reformách – svou pozici VIP poutních osobností opustila. I měšťané časem
postřehli, že aktivní účast na poutích přestává být „trendy“, na Vranov sice cestovali dál,
ale už spíše v roli výletníků, kteří se „z pohodlí zahradní restaurace baví pohledem na
venkovská procesí“. Vyklizených pozic se ale ochotně ujímá venkovské a chudé obyvatelstvo, které se dříve na slavnostních průvodech podílet nesmělo – tato výsada byla totiž
vyhrazena především bohatým.
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Chudší brněnské vrstvy ve Vranově nově hledají příležitostný výdělek. Prim mezi nimi
ovšem logicky hrají Vranované, kteří mají svá privilegia (prodej polévky) a právo obsadit nejvýhodněji položené poutní stánky. Klášter měl také své jisté – výhradní práva na
výrobu voskových obětin a perníku. Prodával i pivo a víno, byť kvůli tomu musel občas s
vrchností svést větší či menší šarvátku.
V této souvislosti stojí za to připomenout si, jak na pouť na Vranov ve svých memoárech
vzpomíná brněnský rodák, herec Jaroslav Vojta:
„Když jsme byli s babičkou na vranovské pouti, koupila si, poněvadž ji zlobil revmatismus, voskovou ručičku a nožičku a dala mi je v kornoutu zabalené podržet. K oltáři, na nějž
se obětiny kladly, se postupovalo zvolna. Pro kostel to byl dobrý příjem na nákup nových
svíček a pro poutníky naděje na uzdravení podle známého rčení: ´Víra tvá tě uzdravila!´
Jenže já jsem byl neustále hladový. Vosk se mi nepříjemně lepil na zuby, ale abych babičku
nepohněval, s velkým přemáháním jsem všechno do sebe nasoukal. Konečně jsme se dostali k oltáři… Tu se ke mně babička obrátí a povídá: ´Jardo, dé sem tu škarnótku s téma
figurkama.´ ´Tož jakó?´ptám se. ´Deť sem ti ju dala podržet,´ řekla babička. Ále babičko,
to sem snědl, meslel sem, že to mosim sněst. Šak ně to ani nechutnalo.´ Před Boží tváří
vlepila mi babička liskanec a s pocitem ulehčení povídá: ´Synku, ty seš enom tróba! A pak
mám bét zdravá…!“
Kronikář Drexler dokládá: „O poutích je zde bujno, najde se tu spousta zajímavých figurek a samozřejmě zde dochází ke sporům při rozdělování kramářských míst“. A dává
průchod i svému antiklerikálnímu postoji. „V samotném kostele natrží tisíce. Co oběti z

Vranovská pouť v roce 1908 (zdroj: Státní okresní archiv Brno-venkov)
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vosku na jedné straně prodají, na druhé straně (od oltářů) zase vezmou zpět a znovu prodají,“ kritizuje tržní praktiky té doby.
A přidává žertovnou historku o jistém Škárkovi z Babic, který si všiml nevšedního
zájmu o výklad k ostatkům, uloženým v liechtensteinské kryptě, kterým si v čase poutí
přivydělávala kostelníkova rodina. Postavil se proto šikovně mezi rakve v opačném
rohu hrobky a spustil neobyčejně zajímavý, protože zcela smyšlený výklad o postavách
pohřbených šlechticů. Než to kostelník zpozoroval a nezvaného průvodce vyhnal, stačil
přičinlivý Babičan vybrat od užaslých poutníků slušný obnos.
V porovnání s dneškem
je důležité i to, že poutě
procházely až do 30. let
20. století Vranovem
i na jaře. Pro procesí
ovšem v tomto období
nebyl Vranov cílovým
bodem, poutníci tu
procházeli na cestě do
Jaroměřic. Ve třicátých
letech ale začali poutníci jezdit do Jaroměřic
vlakem, a Vranov tak z
jejich itineráře vypadl.
Tradice vranovských poutí je silná dodnes. Nezahubily je ani desetiletí socialistického
státu, která dávala důraz na světštější pouťové atributy. „Poutě byly slabší, doprava
omezena, mnoho pršelo. Prodávalo se vše na stáncích Jednoty, Charitasu a Pramenu,
od obrázků až po zmrzlinu i melouny, víno atd. I mnoho slavných (kvašených) okurek.
Jsou zde kolotoče, střelnice, zápasníci, fotografové,“ popisuje kronikář Drexler obrázky
z poutě roku 1953…
Výmluvný zápis přináší vranovská kronika v roce 1961. Zaznamenává, že na poutě už se
nechodí, nýbrž jezdí. „3. září začala letošní pouť. Vše jezdí (kůň zmizel, žádný) motocykly, auty, autobusy. Z Brna doprava každých 15 minut. U myslivny řídí z Brna dopravní
úředník... Jednota prodává různé věci v boudách, cukroví, hračky, obrázky i jiné poutní
zboží. V hospodách veselo: u Bartáků, u Šebků, v kulturním domě, u Šebelů. Pití jest dosti, 1 litr piva 1,60 kč za 6 stupňové, 2 Kč za 13stupňové,“ poznamenal kronikář Drexler.
Vranovské poutě v dohledné době dopíší osm století své tradice. Tradice, kterou nám
mohou ostatní jen závidět.
Pavel Galík, vranovský kronikář
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Znáte některou z naučných stezek v okolí Brna?
Vážení přátelé lesa a přírody, jistě pro vás není novinkou, že se v okolí Brna rozkládají
rozlehlé lesní porosty přístupné veřejnosti. Významnou část lesních porostů o rozloze více
než 8200 ha spravuje a obhospodařovává společnost Lesy města Brna, a.s. Jedná se o
největší městský majetek v České republice, který má zejména obecně prospěšné poslání.
Kromě odborné správy a rozvoje lesního majetku statutárního města Brna a některých
okolních obcí se tato společnost zabývá i dalšími činnostmi, jako např. pěstební a těžební
činností, výrobou a prodejem dříví, provozuje lesní a okrasné školkařství, údržbu veřejné
zeleně, či správu drobných vodních toků na území statutárního města Brna.
Pravděpodobně někteří z vás již navštívili naučné stezky Deblínskou, Brněnskou či
Lipůveckou, které prostřednictvím informačních tabulí poskytují informace o různých zajímavostech brněnských lesů. Součástí naučných stezek jsou i odpočinková místa, několik
lesních studánek a altánů, které zpříjemní pobyt pěším návštěvníkům i cyklistům. Studánky
mají význam nejenom jako zdroj vody pro lesní zvěř a prameniště lesních toků, ale jsou
i významným estetickým prvkem v lese. Dalším, veřejností oblíbeným, místem je obora
Holedná, sloužící chovu mufloní a dančí zvěře. Tato obora je svým umístěním uprostřed
města naprosto výjimečná, protože zejména městské děti nemají tolik příležitostí vidět
na vlastní oči život divoké zvěře a v Brně mohou zvěř pozorovat z bezprostřední blízkosti
denně. I zde je vybudována naučná stezka.
Společnost Lesy města Brna, a.s. se taktéž věnuje i stále oblíbenější lesní pedagogice.
Co je jejím smyslem? Lesní pedagogika má prohloubit u veřejnosti zájem o les a objasnit
význam hospodaření v lese, zlepšení vztahu člověka k lesu a k přírodě obecně, podporuje
a objasňuje práci lesníků a zájem o dřevo jako obnovitelnou surovinu.
Lesní oblasti v okolí Brna jsou vyhledávány stovkami obyvatel přilehlých obcí a města Brna
díky snadné dopravní dostupnosti i husté síti turistického značení. Krásy přírody se zde
snoubí s pro návštěvníky atraktivním systémem rekreačních prvků, který je společností
Lesy města Brna, a. s. nejen pravidelně udržován, ale také neustále rozšiřován. Aktuálně
je tu pro vás další naučná stezka, přijměte proto pozvání na zajímavou a poučnou procházku v příjemném komplexu lesních porostů Babího lomu. Naučná stezka Babí lom byla
pro širokou veřejnost otevřena od 1. 5. 2014.
							
				
Lesy města Brna, a.s. - „máte k nám blízko…“

Jak se k naučné stezce Babí lom dostanete?
Spojení IDS JMK do zastávky Lelekovice, náves zajišťuje autobus č. 41 (ze zastávky Královo pole, nádraží, nebo ze zastávky Vranov, Myslivna), případně autobus č. 310 z Kuřimi.
Pro pěší - z Lelekovic: od zastávky se vydáte po červené turistické značce, která vás povede na rozhlednu Babí lom, dále projdete PR Babí lom, na rozcestí se budete držet stále
červené, ze stezky odbočíte až u altánku a lelkovadla, a to vlevo. Po asfaltové silničce
pokračujete cca 400m, poté zabočíte vpravo a kolem chaty Babí lom se dostanete k úvodní
tabuli naučné stezky.
Pro cyklisty - z Lelekovic: od zastávky se vydáte po červené turistické značce, ze které
však brzy odbočíte doprava po značené cyklostezce směr Babí lom. Kolem rybníčku a
altánku na konci vesnice vás povede pěkná asfaltová silnička (automobilům přístupná jen
na zvláštní povolení). Po cca 2 km narazíte na altánek a tzv. lelkovadlo. Po dalších cca
400m zabočíte vpravo a kolem chaty Babí lom se dostanete k úvodní tabuli naučné stezky.
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Úvodní zastavení naučné stezky společně s vybavením pro návštěvníky

Chata
Babí lom

úvodní tabule
naučné stezky

vrchol
Babí lom
Lelkovadlo

Zastavení naučné stezky

rozcestí
U jelínka

Naučná tabule na stezce Babí lom
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Kalendář plánovaných akcí

7. 9. 		
neděle

- I. VRANOVSKÁ FARNÍ POUŤ
TERMÍNY DALŠÍCH POUTÍ: 14. 9., 21. 9., 28. 9., 5. 10.

25. 9. 		
čtvrtek

- EMPÍK - branný závod pro děti

27. 9. 		
sobota

- Tradiční krojované hody

10. - 11. 10.
pátek-sobota

- Volby do zastupitelstev měst a obcí

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

vranov.cz
Nově zde najdete odkaz na
interaktivní mapu obce,
kde návštěvníci mohou
nahlédnout do katastru
nemovitostí, najít čísla
popisná budov, čísla parcel
a podobně.
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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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