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ZPRAVODAJ
OBCE VRANOV
Informace Obecního úřadu
Vážení spoluobčané,

zdravím Vás všechny při čtení jarního zpravodaje obce Vranov.
V minulém čísle jsem slibovala mimořádné vydání o kanalizaci, ale rozhodli jsme se Vám
informace o jejím průběhu poskytnout v rámci tohoto zpravodaje, ve kterém také najdete
harmonogram prací. Podrobnější informace o výstavbě si přečtete v příspěvku pana místostarosty.
Já bych Vás chtěla informovat o přípojkách. V současné době bohužel pořád nevíme, zda
získáme dotaci na část přípojek na veřejných pozemcích a komunikacích. Jak již bylo
několikrát řečeno, přípojky nebyly součástí žádosti o dotaci a nebyly také součástí projektu. Přípojka je dle zákona v celé délce od hlavního řadu přes šachtu až k nemovitosti
majetkem vlastníka nemovitosti a z tohoto důvodu nemohly být do projektu zahrnuty. Ráda
bych našla řešení, aby části přípojek v komunikacích byly realizovány obcí a majitelé jednotlivých nemovitostí by si financovali jen revizní šachty a část přípojky na svých pozemcích. V současné době vedu řadu jednání k řešení tohoto problému a budu Vás včas
informovat, jak budou přípojky řešeny.
Hlavní kanalizační řad bude dokončen v září letošního roku, přičemž již od října 2015 se
mohou jednotlivé nemovitosti napojovat. Aby mohla čistírna odpadních vod začít plnit svoji
funkci, bude potřebné v krátké době napojit co nejvíce nemovitostí.
Další informaci, kterou bych Vám chtěla sdělit, je vydání nařízení - Tržního řádu obce
Vranov, který platí od 1. 3. 2015. Tímto tržním řádem se zakazuje podomní prodej v celé
obci Vranov a pokud se s ním v obci setkáte, sdělte tuto skutečnost prosím na Obecní
úřad Vranov, případně informujte městskou policii Brno nebo policii ČR. Následně budou
také u vjezdů do obce umístěny tabule, zakazující podomní prodej v obci. Tržní řád je k
nahlédnutí na Obecním úřadě Vranov a na www.vranov.cz.
V souvislosti s novelou zákona o odpadech bude na stanovišti kontejnerů na otočce
autobusů u hasičské zbrojnice umístěna nádoba na drobný kovový odpad. Jedná se o
kovové obaly – plechovky od potravin, obaly od kosmetiky, nápojové plechovky, víčka od
jogurtů, folie od tavených sýrů a čokolád, misky od buchet apod. .Do nádoby nepatří obaly
od sušenek, od kávy, polévek, arašídů, a folie spojené s papírem a plastem. Pokud bude
ze strany občanů o toto třídění zájem, budou nádoby umístěny i na dalších stanovištích.
Od majitele obchodu s potravinami jsme obdrželi výpověď nájemní smlouvy. Důvodem jsou
rostoucí náklady na elektrickou energii, rostoucí náklady na plnění požadavků EU, rostoucí
náklady na dodržení hygienického minima, zvyšování minimální mzdy zaměstnanců a
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úbytek stálých zákazníků. Nájemce navrhuje zastupitelstvu obce ve snaze udržení obchodu snížení nájemného na 1,- Kč a náklady za elektrickou energie by hradila obec Vranov.
Zastupitelstvo obce Vranov se bude na svém nejbližším zasedání touto problematikou
zabývat a pokusíme se najít řešení, aby vranovští občané měli možnost si základní potraviny v obci nakoupit.
Na závěr bych Vás všechny chtěla poprosit o trpělivost a ohleduplnost při realizaci kanalizace, protože stavba se dotkne více či méně každého z nás. Bude docházet k uzavírkám
komunikace, občané nedojedou ke svým domovům, dojde k přeložení zastávky autobusů
apod. Věřím, že společnými silami všechny překážky překonáme a podaří se nám kanalizaci zdárně vybudovat, protože většina z nás chápe, že kanalizace a připojení na ni je
nezbytné .
			
Přeji Vám všem krásné jarní dny. Vaše starostka

Aktuální téma: kanalizace
Vážení spoluobčané.
Zdravím vás poprvé v novém roce 2015 a rád bych se věnoval „horkému“ tématu Vranova,
a to budování kanalizace a čistírny odpadních vod, které v letošním roce naruší poklidné
žití v naší obci.
Někteří z vás to právě zažívají, někteří už to mají za sebou a zbytek občanů to má před
sebou.
Podrobně se budu věnovat tomu, co máme ,,hotové”, a co nás v nejbližší době čeká.

A) Hotové, mimo zapravení komunikací a usazení šachetních poklopů, jsou stoky:
stoka I - levá strana Žižkova až po hlavní silnici - 655m
stoka I 1 - zahrady, levá spodní strana Žižkova - 320m
stoka D - ulice Příhon - 386m
stoka D1 - od Příhonu k ul. Horní - 36m
stoka P - od zadní hájenky po hlavní silnici - 289m
stoka P1 - spodní pravá strana Žižkova pod zahradami - 165m
stoka H3 - pravá strana Kateřinské ulice - 210m

B) Právě se pracuje:

stoka O - pravá strana Žižkova od lesa k Dětskému domovu
stoka H2 - křižovatka na Kateřinské a část ulice Za Humny
stoka H-1a - ulice Za Humny po hlavní silnici u okálů

C) Připravuje se:

stoka N - od 16.3. Žižkov pravá strana uličky pod zahradami
stoka N1 - Žižkov levá strana uličky pod zahradami a schody
stoka O - od 18.3. od křižovatky u DD po hlavní silnici. Pro příjezd na Žižkov při roz2
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kopání křižovatky u DD se bude používat komunikace od Kobra levá strana a kolem hájoven pravá strana Žižkova. Přesné informace budou aktuálně předávány pomocí SMS
stoka H - od 1.4. ul. Kateřinská
stoka A - od 1.4. hlavní silnice od čističky po křižovatku směrem na Šebrov
stoka A - od 1.4. hlavní silnice od Křižovatky po penzion Gallus
stoka R - od 13.4. ulice v Aleji od začátku lesa směrem k hlavní silnici
stoka C - od 6.4. Kejlova pole.
.
stoka O3 - od 20.4. zahrada DD
stoka O2 - od 27.4. od lesa po křižovatku u DD
stoka E - ulice Za rybníkem - březen-duben přípravné práce na přeložce plynu, po ukončení
topné sezony (konec dubna ) bude provedeno přepojení nové trasy plynu. Při přepojování
bude odstávka plynu, která bude trvat předběžně 3 dny. Následně budou navazovat výkopové práce kanalizace. Při provádění některých úseků stoky bude ulice uzavřena. Možnost
parkování bude na ploše nad zařízením staveniště fy. IMOS.

D) ČOV - byly zahájeny práce na přípojkách vody a elektřiny. V průběhu měsíce března
začnou práce na výstavbě spodní stavby (pažení, opěrné zdi a základy).
Vždy před zahájením prací na jednotlivých stokách nebo úsecích stok se konají schůzky
s občany bydlícími v dotčených lokalitách, kde se upřesňují termínově postupy prací a
také se vytyčují odbočky k nemovitostem. Pracovníci provádějící firmy po dohodě s Vámi
vyznačí místo vložení odbočky pro přípojku. Tyto schůzky jsou důležité pro vaši informovanost o postupu a provádění prací, uzavírkách a objízdných trasách. Informace o pracovních
schůzkách jsou předávány lístečky do schránek a SMS. Pokud se nemůžete dostavit na
schůzku, informujte se OÚ u sousedů nebo pracovníků provádějících firem.
Při provádění výkopových prací u křižovatky směrem na Šebrov na stokách A + H budou
dočasně přemístěny zastávky MHD a IDS do náhradních prostor. Zastávka směr Útěchov
se posune asi 50 m směrem nahoru k Obecnímu domu. Zastávka směr Lelekovice a
příjezd od Útěchova se posouvá na Březinu. Křižovatka bude řízena semafory.
Uvnitř tohoto zpravodaje najdete také aktuální harmonogram prací na všech trasách vedení kanalizace.

Upozornění:
Žádáme o neprodlené odevzdání souhlasů s vedením trasy přípojky souseda (termín
odevzdání byl 30.1.2015), týká se vzdálenosti bližší než 2m od hranice pozemků, aby
bylo možné pokračovat ve vyřizování územního souhlasu na kanalizační přípojky.
Hotové dokumentace přípojek, které zajišťoval obecní úřad, jsou k nahlédnutí v
úředních hodinách místostarosty na OÚ: pondělí 16,30 - 18,00 a středa 16,30 - 18,00,
kde Vám také budou zodpovězeny dotazy týkající se kanalizace a ČOV.
Žádáme občany, kterým dokumentaci nezajišťoval OÚ o její urychlené předání na OÚ.
						
Jaro 2015

     Miloslav Křivánek
místostarosta
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Ohlédnutí za tříkrálovou sbírkou
Jako každý rok i letos proběhla v celé republice
tříkrálová sbírka. U nás na Vranově se konala v sobotu
13.1.. Ráno kolem deváté hodiny jsme se všichni sešli
na faře, děti si donesly své korunky a protože nás po
Vranově chodilo osm skupinek, byl to pěkný šrumec.
Když jsme byli všichni připravení, otec Pavel Kříž nám
v kostele požehnal a mohli jsme vyrazit. Nezaskočilo
nás ani mrholení, které nás na začátku koledování
provázelo. Většina lidí už na nás čekala a pro malé
koledníky měli nachystané i nějaké odměny. V pondělí
vzal Tomáš Kůra, který se mnou tříkrálovou sbírku na
Vranově připravoval, zapečetěné kasičky na obecní
úřad, kde za přítomnosti paní starostky spočítali vybrané peníze a s radostí mohli konstatovat, že bylo vybráno rekordních 32 370 Kč. Věřím, že se i příští rok zase sejdem v tak
hojném počtu, společně si to užijeme a přitom uděláme dobrou věc. Všem zúčastněným i
dárcům mnohokrát děkuji.
Kareřina Klimešová
Chodíte rádi na procházky do lesů kovem Vranova? Vadí Vám nepořádek, který zde je?
Přijďte nám prosím pomoci.

Úklid okolí Vranova
Kdy: dne 28. 3. 2015 v 9 – 10 hodin u školy
S sebou: pracovní či gumové rukavice
(Pytle na odpadky a další rukavice budou k dispozici.)

Předpokládaný konec akce: do 12 hodin u školy.
Teplý čaj a drobná svačinka budou zajištěny.
Uklízet se bude okolí školy, Aleje, Sokoláku, cesty do Útěchova, Kameňáku
a případné další lokality, na kterých se dohodneme na srazu.

Pozvánka na vakcinaci
Hromadná vakcinace psů proti vzteklině a
případně proti ostatním nemocem se uskuteční v
pátek 10. 4. 2015 od 17 do 18 hodin u Obecního
úradu Vranov. Očkuje MVDr. Šárka Krčálová.
Cena vakcinace proti vzteklině je 100,- Kč.
Případné další požadavky nebo dotazy na tel.
604 359 053.
4
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2. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 5. 2. 2015 v zasedací místnosti Obecního domu, Vranov 24
Přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO): 8
(Černá Andrea, Černá Zuzana, Filka Eduard, Jetelinová Kateřina, Křivánek Miloslav, Mach Richard a Skácel Jindřich)
Omluven: Škarecký Robert
Zapisuje: Mgr. Andrea Černá
Zahájení: 18:03
Ukončení: 18:40
Účast občanů: 6 (Dostálová, Dostál, Ing. Jedlička, Holešovský, Krček, Krček)
Program jednání:
1. Aktuální otázky o činnosti ZO
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
3. Schválení smlouvy o nájmu movité věci - vozidla traktor Zetor typ 6245
4. Schválení smlouvy o prodeji movité věci - motorového vozidla – speciální sanitní vůz Mercedes Benz 312 D
5. Schválení Nařízení obce Vranov č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád
6. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Vranov č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vranov
7. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka sítě kanalizační
8. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizační řád
9. Schválení smluv a smluv se smluvními stranami
10. Závěr
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 18:03 hodin 2. veřejné zasedání ZO Vranov, určila
zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určila ověřovatele zápisu Mgr. Zuzanu Černou a pana Miloslava Křivánka.
K hlasování o návrhu usnesení č. 2.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 2.1
ZO schvaluje program jednání:
1. Aktuální otázky o činnosti ZO
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
3. Schválení smlouvy o nájmu movité věci - vozidla traktor Zetor typ 6245
4. Schválení smlouvy na prodej movité věci - motorového vozidla – speciální sanitní vůz Mercedes Benz 312 D
5. Schválení nařízení obce Vranov č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád
6. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Vranov č.1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Vranov
7. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka sítě kanalizační
8. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizační řád
9. Schválení smluv a smluv se smluvními stranami
10. Závěr
určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určuje ověřovatele zápisu Mgr. Zuzanu Černou a pana Miloslava Křivánka.
Výsledky hlasování: 		
Pro: 8
proti: 0 		
zdržel: 0
Usnesení č. 2.1 schváleno.
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1. Aktuální otázky o činnosti ZO
1.1 Aktuální informace
• Kulturní akce – konal se IV. obecní ples, 15. 2. 2015 bude v OD divadelní představení.
• Kanalizace a ČOV - probíhají práce dle harmonogramu.
• Projekty přípojek občanů, kteří si projekt objednali u obecního úřadu, se v současné době připravují pro podání na SÚ.
• ÚP obce Vranov – v termínu voleb proběhlo referendum, ze strany jednoho občana byl u soudu podán návrh na vyslovení neplatnosti hlasování a neplatnosti rozhodnutí v místním referendu s odůvodněním, že obec při vyhlašování referenda nepostupovala v souladu se zákonem, obec se k návrhu vyjádřila a soud rozhodl, že obec postupovala v souladu
se zákonem a rozhodnutí přijatá v místním referendu jsou závazná. Obec následně požádala pořizovatele ÚP obce
Vranov Městský úřad Šlapanice, odbor územního plánování o stanovení dalšího postupu. Probíhají jednání mezi obcí,
pořizovatelem a zpracovatelem ÚP Ing. arch. Pechem. Je nutné splnit požadavek hygieny - nové provedení měření hluku
v prostoru nad motokrosem. ÚP se musí přepracovat dle rozhodnutí referenda a připravit k novému veřejnému projednání. Výše uvedeným dojde k navýšení nákladů na pořízení Územního plánu obce Vranov.
1.2 Záměr obce pronajmout prostory sloužící k podnikání – restauraci a sál v Obecním domě a vymezený venkovní
prostor
Na minulém VZZO byl schválen záměr obce pronajmout prostory sloužící k podnikání – restauraci a sál v Obecním domě
a vymezený venkovní prostor a podmínky nájmu restaurace v Obecním domě – výběrové řízení na pronájem restaurace
a sálu v Obecním domě, záměr byl vyvěšen a byl stanoven termín pro podání přihlášek. Ve stanoveném termínu se
nepřihlásil žádný zájemce. Starostka navrhuje vyvěsit znovu Záměr obce pronajmout prostory sloužící k podnikání –
restauraci a sál v Obecním domě a vymezený venkovní prostor a podmínky nájmu bez výběrového řízení a bez lhůt.
Podmínky tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a jsou jeho nedílnou součástí.
Starostka nechala hlasovat návrhu usnesení č. 2.2, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 2.2
ZO schvaluje záměr pronajmout restauraci a sál v Obecním domě a vymezený venkovní prostor a schvaluje
podmínky nájmu restaurace a sálu v Obecním domě, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a jsou jeho nedílnou
součástí.
Výsledky hlasování: 		
Pro: 8		
proti: 0		
zdržel: 0
Usnesení č. 2.2 schváleno.
1.3 Rozpočtové opatření č. 6/2014
Starostka předložila ke schválení Rozpočtové opatření č. 6/2014, kterým dochází k úpravě rozpočtu na straně příjmové i
výdajové k 31. 12. 2014, jedná se o drobné úpravy v rámci paragrafů.
K hlasování o návrhu usnesení č. 2.3 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 2.3
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2014, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Výsledky hlasování: 		
Pro: 8
proti: 0
zdržel: 0
Usnesení č. 2.3 schváleno.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
2.1 Všeobecná diskuze
Ze zastupitelů:
1. Místostarosta pan Křivánek – informoval o průběhu prací na stavbě „Splašková kanalizace a ČOV ve Vranově“, byl
upraven harmonogram:
a) jsou dokončené stoky D a D1 – Příhon, P a P1 Myslivna a pod Žižkovem,
b) byly zahájeny práce na stokách H3 – Kateřinská, I – Žižkov, I1 – část Žižkov,
c) budou zahájeny práce – stoky O, O2 a O3 – Žižkov, N a N1 – Žižkov zahrady,
d) zahájeny byly práce na ČOV
Minulý týden byla přítomna kontrolního dne paní Ing. Vovsová ze SFŽP ČR, která provádí kontrolu stavby, nebylo nám
nic vytknuto.
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2. Mgr. Mach – požádal starostku, aby kontaktovala Českou poštu se žádostí o nápravu v doručování pošty, pošta je
předávána občanům, kterým nepatří a nalézána na různých místech.
Starostka – dopis odešlu.
3. Pan Skácel – provádím s panem Krčkem zimní údržbu, jsou místa, kterými neprojedeme, neboť jsou různě v cestě
zaparkovaná auta, jedná se zejména o lokalitu Za rybníkem, pokud si bude někdo stěžovat, tak je nutné nejdříve zajistit
průjezdnost komunikace. Traktorem s dlouhým pluhem některými komunikacemi neprojedeme.
Z občanů:
1. Dostálová – na chodníku k OÚ je propadlý kanál, bylo by dobré ho označit.
Starostka – ano, je to úkol na pana místostarostu, zařídíme označení a následnou opravu.
2.2 Interpelace členů ZO
Starostka postupně požádala předsedy výborů a komisí:
a) předseda stavební komise pan Robert Škarecký (dále jen SK) je omluven.
b) předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Zuzana Černá (dále jen KaSK) – KaSK se sešla, spolupracuje při
zajišťování country tanců a divadelního vystoupení, příspěvky do prvního čísla Zpravodaje je nutné předat do 13. 3. 2015.
c) předsedkyně finančního výboru Mgr. Andrea Černá (dále jen FV) – FV se sešel, aby projednal již schválené Rozpočtové
opatření č. 6/2014.
d) předseda kontrolního výboru Mgr. Richard Mach (dále jen KV) – KV provádí inventury, má na vyřazení 46 položek, bude
připravovat návrh pro likvidační komisi.
e) předseda pořádkové komise pan Jindřich Skácel (dále jen PK) – měl příspěvek k zimní údržbě.

3. Schválení smlouvy o nájmu movité věci - vozidla traktor Zetor typ 6245
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o nájmu movité věci - vozidla traktor Zetor typ 6245 s obcí Bílovice nad Svitavou. Obec Vranov bude využívat traktor k zajištění zimní údržby v obci.
K hlasování o návrhu usnesení č. 2.4 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 2.4
ZO schvaluje Smlouvu o nájmu movité věci - vozidla traktor Zetor typ 6245 za cenu 10 000,--Kč/měsíc bez DPH s
obcí Bílovice nad Svitavou IČ: 41601416 a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o nájmu movité věci - vozidla
traktor Zetor typ 6245 s obcí Bílovice nad Svitavou IČ: 41601416 se sídlem Komenského 446, 664 01 Bílovice nad
Svitavou.
Výsledky hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0
zdržel: 0
Usnesení č. 2.4 schváleno.
4. Schválení smlouvy na prodej movité věci - motorového vozidla – speciální sanitní vůz Mercedes Benz 312 D
Starostka předala slovo místostarostovi, který předložil ke schválení Kupní smlouvu - o prodeji movité věci - speciální
sanitní vůz Mercedes Benz 312 D. Zásahová jednotka před 5 lety dostala darem speciální sanitní vůz Mercedes Benz
312 D. Na opravu a úpravu by byla potřebná vysoká finanční částka, byl a je nepojízdný, proto byl podán návrh na jeho
odprodej. Znalecký posudek je ve výši 9.800,--Kč. Záměr prodat speciální sanitní vůz byl vyvěšen dne 5. 1. 2015, sňat dne
5. 2. 2015. Navrhuje schválit kupní cenu ve výši 15.000,--Kč a schválit zájemce - kupujícího pana Iva Kleckera.
Před hlasováním doplnil Mgr. Mach, vozidlo mělo v roce 2009 dle znaleckého posudku odhadní cenu ve výši 34.200,--Kč.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 2.5:
Návrh usnesení č. 2.5
ZO schvaluje prodej motorového vozidla – speciálního sanitního vozu, Mercedes Benz 312 D, RZ: 3B9 8629,
záměr prodat motorové vozidlo - speciální sanitní vůz byl řádně vyvěšen dne 5. 1. 2015, sňat dne 5. 2. 2015, schvaluje kupní cenu 15.000,--Kč, schvaluje zájemce - uzavření Kupní smlouvy s panem Ivem Kleckerem a schvaluje
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Kupní smlouva s panem Ivem Kleckerem a pověřuje starostku podpisem Kupní smlouvy s panem Ivo Kleckerem,
bytem Kotlářská 10, 602 00 Brno.
Výsledky hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0
		
zdržel: 0
Usnesení č. 2.5 schváleno.
5. Schválení Nařízení obce Vranov č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád
Starostka předložila ke schválení Nařízení obce Vranov č. 1/2015 – Tržní řád, kterým se stanovují podmínky stánkového
prodeje v obci Vranov a zakazuje se podomní prodej a podomní služby v obci Vranov.
K hlasování o návrhu usnesení č. 2.6 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 2.6
ZO schvaluje Nařízení obce Vranov č. 1/2015 – Tržní řád.
Výsledky hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0
Usnesení č. 2.6 schváleno.

zdržel: 0

Starostka upozornila, že pro účinnost Nařízení obce Vranov č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád je nutné jeho vyvěšení
po dobu 15-ti dnů na úřední desce.
6. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Vranov č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Vranov
Starostka obce Vranov předložila ke schválení Obecně závazné vyhlášky obce Vranov č.1/2015
o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška musí být vydána v
souladu s platnou Vyhláškou č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu. Nově se jedná o místa pro kovový odpad a bio odpad a rozpis míst s umístěnými kontejnery.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 2.7, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 2.7
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Vranov č. 1/2015 o stanovení sytému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se stanoví způsob systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015.
Výsledky hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0 		
zdržel: 0
Usnesení č. 2.7 schváleno.
7. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka sítě kanalizační
Starostka předložila ke schválení vzorovou Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka
sítě kanalizační dle NOZ.
K hlasování o návrhu usnesení č. 2.8 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 2.8
ZO schvaluje vzorovou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka sítě
kanalizační.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2.8 schváleno.
8. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizační řád
Starostka předložila ke schválení vzorovou Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizační
řád dle NOZ.
K hlasování o návrhu usnesení č. 2.9 bylo přistoupeno bez diskuze:
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Návrh usnesení č. 2.9
ZO schvaluje vzorovou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě –kanalizační řád.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2.9 schváleno.
9. Schválení smluv a smluv se smluvními stranami
9.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Starostka předložila ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě na zimní údržbu s panem Martinem Krčkem – dochází k
doplnění o práce s traktorem. Cena za hodinu práce s traktorem je ve výši 140,- Kč/hodinu. Náklady s provozem traktoru
spojené hradí obec Vranov.
K hlasování o návrhu usnesení č. 2.10 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 2.10
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zimní údržbu s panem Martinem Krčkem, IČ:66582784 kterým
dochází k doplnění o práce pomocí traktoru za částky ve výši 140,--Kč/1 hodina a pověřuje starostku podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s panem Martinem Krčkem, IČ: 66582784.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2.10 schváleno.
9.2 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
Starostka předložila ke schválení Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 5. 2009 s Ing. arch Pechem, IČ: 14625601,
na vypracování Územního plánu obce Vranov. Jedná se o navýšení ceny o 35 tis. Kč bez DPH na dopracování ÚP po
zahrnutí požadavků vzešlých z referenda.
K hlasování o návrhu č. 2.11 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 2.11
ZO schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.05.2009 s Ing. arch. Pechem na dopracování ÚP v souladu s výsledky referenda za částku ve výši 35.000,--Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 4 ke
Smlouvě o dílo ze dne 4. 5. 2009 s Ing. arch. Pechem, IČ: 14625601.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2.11 schváleno.
10. Závěr
Starostka ukončila dnešní veřejné zasedání v 18:40 hodin.

Nabídka dovozu obědů ve Vranově
Tým Firemního stravování Brno zahajuje provoz kuchyně v Hotelu Vranov. Nabízíme
občanům Vranova odběr obědů, které mohou být podávány v hotelové jídelně, anebo
je možné odnést si oběd domů v hygienickém balení. Naši strávníci si mohou vybrat
ze šesti druhů jídel, včetně polévky. Jídelníček, který funguje i jako objednávkový
formulář, naleznete ve Vaší schránce.
Věříme, že budete s našimi službami spokojeni a přejeme Vám Dobrou chuť.
Za tým Firemního stravování Brno Ladislav Krčmář
10
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Sbor dobrovolných hasičů Vranov
Máme tu další rok, odcházející zimu a přicházející jarní dny. Jako dobří hospodáři jsme
v lednu hodnotili ten uplynulý na výroční Valné hromadě sboru. Na začátku nás trochu
překvapila návštěva dvou zástupců z Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka.
Letošní rok je pro sbory volebním rokem a tak i u nás proběhla volba členů výboru sboru.
Ve funkcích byly potvrzeni stávající členové výboru. Po hodnocení uplynulého roku byl
přednesen plán činnosti na letošní rok.
Některé plánované akce na letošní rok:
Ostatková zábava dne 21. 2.
pálení čarodějnic dne 30.4.
Dětské řádění s hasiči dne 30.5.
krojované hody.
Účast na Valné hromadě asi 65 % členů a 5 hostů.
První letošní akcí byla Ostatková zábava, která opět utrpěla jarními prázdninami a hosté
nenaplnili ani polovinu kapacity sálu. Letošní masky, i když jich nebylo hodně byly nápadité a originální. Podle nezávislého hodnocení poroty byla nejlepší maskou zvolena Barbí
v podání Míši V.. na druhém místě se umístila jeptiška Jana S. a třetí tučňák Pavel M.
Děkujeme občanům za finanční příspěvky na tuto akci.
                      

  Miloslav Křivánek, starosta SDH Vranov
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Školní zprávy

Tak, jak to vidíme...
Návštěva svatopetrské katedrály – „ O světle „ 5. Prosince 2014
V pátek 5. Prosince vyrážela celá škola na výlet do svatopetrské katedrály na Petrově.
Téma naší návštěvy „O světle„ se nám moc líbilo. Nejdříve jsme šli do krypty, kde vše
začalo. Povídali jsme si o světle, potom paní průvodkyně zapnula promítačku s programem a nakonec jsme šli do věže, kde jsme si vyrobili okna z papíru a ještě chvilku
o všem povídali. Cestou domů jsme si prošli vánoční trhy na Moravském náměstí a plni
pěkných zážitků odjeli zpět na Vranov.
Zapsal Matěj Schneider

Na běžkách
Naše vranovská škola uspořádala běžkařský víkend v Králíkách v Orlických horách. Bydleli jsme v Poutním domě u kláštera. V pátek jsme byli na procházce u rozhledny, která
byla obalena jinovatkou. V sobotu jsme byli na běžkách na Paprsku, kde jsme měli oběd
v restauraci.
Celý víkend se nám moc líbil, dobře nám vařili, prohlédli jsme si klášter a po nedělní vycházce jsme odjeli domů.
12
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Zapsal Jindra Rychlý

Návštěva Vida parku
2. února jsme byli se školou ve Vida parku. Po delší cestě jsme se nejdříve rozdělili do
skupin a šli zkoumat laboratoře, kde jsme dělali různé pokusy. Udělali jsme si záložky,
lávové lampy a nakonec se projeli tobogánem. Bylo to moc zajímavé a těšíme se na další
návštěvu Vida parku.
Zapsala Barča Klimešová

Jaro 2015

13

Z obecní kroniky

Vranovské zázraky
Bez zázraků, které konala v průběhu staletí vranovská Panenka Maria, by nebylo Vranova.
Díky pověsti o nadpozemské síle zdejší Bohorodičky, která vracela zdraví prosebníkům,
uchylujícím se k ní jako k poslední instanci a naději, rostl nejen význam vranovského
poutního kostela, ale také sama obec. Ta byla ve svých počátcích především obslužným
provozem kostela a kláštera, a až o mnoho století později začala žít vlastním plnohodnotným obecním životem.

První z mariánských léčebných zázraků – navrácení zraku maršálku Vilémovi – byl
zásadní. Díky této legendě datované do roku 1240 vyrostl na hoře Vranovské dřevěný
kostel. Zázračná uzdravení patřila v té době k mediálním hitům, a tak není divu, že hned
o rok později, když na Moravu vtrhli Tataři, vydávala se k vranovskému obrazu Rodičky
Boží četná procesí s prosbami o pomoc před vraždícími a pálícími pohanskými hordami.
14
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Panna Maria opět pomohla, Tataři byli v bitvě pod Hostýnem 25. června 1241 poraženi a
vyhnáni ze země.
Přímluva za válečné úspěchy ovšem nepatřily do hlavního rejstříku vranovské Panenky
Marie, tím byly, podle vzoru zakladatelské legendy, především zázračná uzdravení. Když
se kníže Maxmilán Liechtenstein rozhodl bezmála o čtyři stovky let později postavit
namísto dřevěného kostelíka kamenný chrám, jehož důstojnost by odpovídala věhlasu
vranovské poutní legendy, neponechal nic náhodě, a nechal si kardinálem františkem
Dietrichsteinem všechny zaznamenané vranovské zázraky úředně prozkoumat. Kardinál
vyslal do Vranova 7. prosince 1617 faráře od brněnského svatého Jakuba v doprovodu jezuity Ferdinanda Kaplíře, „rozkázav jim, aby tam svědky pod přísahou vzali, výpovědi jejich o zázračných znameních, která se tam stala, vyslechli a tato pak popsali,“ jak zmiňuje
ve své knize z roku 1892 vranovský farář Antonín Weinlich.
Až když Maxmilián uviděl černé na bílém důkazy, které úředně ověřené zázraky stvrdily,
dal pokyn k zahájení stavby nového mariánského kostela. Díky historickým záznamům si
můžeme tyto zázraky po letech pročíst Maxmiliánovýma očima…
Kardinálští vyšetřovatelé se evidentně museli vedle výpovědí žijících pamětníků opřít
i o tradované vzpomínky a dnes neznámé prameny, protože první zmínky o zázracích
pocházejí z druhé poloviny 14. století. Tak třeba roku 1361 spadl ze střechy svého domu
jistý jihlavský kolář tak nešťastně, že které kosti si nevykloubil, ty si polámal. Tři roky se
ze svých zranění neúspěšně vylízával, ale až když se ve svém neštěstí obrátil s prosbou k
Panně Marii, dočkal se vysvobození. Vyléčil se a tak mohl na pouť do Vranova, ke které
se v bolestech zavázal, mašíroval pohodlně na již uzdravených nohách.
Vranovský řeholník a dějepisec Talbert, jehož dílo „Vranov, neboli dvůr Panny“ z roku
1652 je nejstarším pramenem, který se dodnes dochoval, zapisuje i řadu dalších zázraků.
Hned o rok později po uzdravení jihlavského koláře zaznamenal případ, kdy v Brně
spadlo pachole do studně. „Když je vytáhli, bylo už mrtvo. Rodiče, lekem i zármutkem
překonáni jsouce nevěděli, co činiti; i zaslíbili pachole Panně Marii Vranovské, a zanesli
je tam. Druhého dne začalo se pachole pohybovati, otevřelo oči a hledělo na okolo stojící;
brzy nabylo tolik síly, že z lože povstalo, jsouce zdrávo,“ vypravuje Talbert. Navlas stejný
případ popisuje i k roku 1478, změnily se jen kulisy, tentokrát pachole tonulo ve městě
Sdavaru (snad Žďáru).
Podrobnější zápisy pocházejí z konce 16. století. Můžeme se dohadovat, že to bylo dílem díky autentickému vyprávění skutečných pamětníků těchto událostí, kteří mohli
dietrichsteinovým komisařům své vzpomínky vyprávět podle své paměti. Svůj vliv ale
měly i propagandistické účely. V době, kdy Talbert svůj spis psal, byly v plném proud
rekatolizace, a tak se v zápisech vinou jako červená nit stížnosti na doby, kdy správu nad
vranovskou farností získali protestanti. Bylo to roku 1506, definitivně opustili luteránští
pastoři vranovskou faru až roku 1620, po bitvě na Bílé hoře.
K roku 1576 se tak objevuje zápis, kdy luteránský kazatel v tehdejší dobové atmosféře,
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kdy katolické učení a obřady byly potlačovány, dal z vranovského kostela vyhodit dolů do
údolí tesaný kámen na svěcenou vodu, „aby lid do kostela vcházející i na svěcenou vodu
zapomínal. Avšak kazatel ten svého nekřesťanského skutku těžce pykati musil; bylť slepotou raněn,“ píše další paulánský řeholník z Vranova, Vít Burchardt, ve své knize „Keř
hořící neshořelý“ z roku 1691.
Luteránští kazatelé podle podání katolických historiků prý dokonce dělali vše proto,
aby poutníky od procesí do Vranova odradili, přišedší poutníky často „hanili, tupili, jim
se posmívali, ano i z kostela vyháněli a bili“. Mimo zraky veřejnosti prý ale současně
prozpěvovali mariánské modlitební hodinky, to však jen proto, že Liechtensteini jako zakladatelé kostela a kláštera stanovili za tento úkon mzdu, kterou luteráni na rozdíl od
poutníků nepohrdali.

Se zaujetím tak dobové, a tedy nepochybně patřičně tendenční záznamy popisují příběh
Kristýny Strobelové z Brna, slepé luteránské dívky, která byla osvícena při pouti do
Vranova a pevně si tu předsevzala luteránského hříchu se zříci. Na přímluvu vranovské
Panny Marie se jí okamžitě vrátil zrak, takže zpátky domů pochodovala už zvesela a
hlavně sama, bez obvyklého průvodce. Jenže doma ji čekaly tak silné výčitky příbuzných,
že se ze strachu ke kacířství vrátila. Obratem ale znova o zrak přišla. Není divu, že se
obrátila znovu k Duchu, želela svého činu a chvátala zpátky na Vranov, kde se jí dostalo
nové milosti a tedy i zraku.
16
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Další příběh nese zřetelné prvky žánru, který bychom dnes asi neváhali označit za historický bulvár. Považte, že: „…roku 1576 přišel jistý slepý muž z Chorvatska do Mariánského kostela na Vranově, poklekl před trůnem milostné Panny Marie a modlil se, prose o
zrak očí svých. Luteránští kacířští duchovní posmívali se slepci, ba jeden z nich i holí do
hlavy ho uhodil; nastojte však! K velkému podivení všech rouhavý tento kazatel pojednou
zcela oslepl, a katolík slepec ihned na obě oči dokonale prohlédl. Pro osleplého pastora
přišel syn, aby ho odvedl domů. Pod dojmem Božího trestu, který dopadl na otcovu hlavu,
se syn obrátil na katolickou víru, a tak byl zlomyslný kazatel potrestán hned dvakrát! Tak
vypráví o zázračném příběhu Weinlich.
Série šťastných uzdravení díky přímluvě vranovské Panny Marie samozřejmě pokračovala
i poté, co nový kostel, postavený řádně na základě důkladně doložených zázraků, namířil
své smělé věže k nebi. Ale vranovská panenka se nedala jen tak obalamutit, přestože se
o to tu a tam některý z neupřímných prosebníků pokusil. Dokládá to případ panského
úředníka Daniela Preysse, který roku 1651 v těžké nemoci slíbil, že uzdraví-li se, vykoná
pouť do Vranova. Jakmile však pookřál, dospěl k názoru, že výšlap do Vranova může
chvíli počkat, zvlášť když mu povinnosti panské služby nedávají dost času na to cestu
vykonat. Děkovnou pouť odkládal více než rok, ale na služební cestě do Uherského Brodu
mu bylo vše sečteno: „…počal se pojednou po celém těle třásti, vyrazil se mu pot, srdce
rychle v něm tlouklo, mozek se chvěl, oči se mu kalily, slovem: on všecek zesláblý zůstal
bez řeči a paměti,“ píše Weinlich. Jakmile panskému úředníku přišel rozum alespoň trochu k sobě, uvědomil si, že se provinil vůči vranovské Královně nebes a v duchu – protože
mluvit nemohl – milosrdnou Matku Boží odprosil. V tu chvíli bolesti přestaly. O tom, že
se vzápětí vydal do Vranova, záznamy nemluví, netřeba však o tom asi pochybovat.
Ve stručném výčtu vranovských zázraků dospěl historik Weinlich k číslu 82. To je však
jen výběr, ve skutečnosti je jich v literatuře popsáno ještě mnohem víc. Velmi početně
jsou v soupisech zázraků zastoupena uzdravení ze slepoty a mnoha náhlých úrazů, pádů,
přejetí, tonutí či kousnutí psem. Vranovská Divotvůrkyně byla vzývána také při kolikách,
zimnicích a padoucnicích. V 18. století se v její agendě začal objevovat i nový prvek –
zázračná pomoc při obtížných porodech.
Mariánská legenda o zázračných uzdraveních je dodnes nejsilnějším poselstvím, které z
Vranova do okolního světa vyzařuje. Nejde o to, do jaké míry schopnostem naší panenky
Marie věříme, či o nich pochybujeme. Je součástí vranovské identity a my bychom měli
hledat způsoby, jak tuto tradici udržovat živou a případně se pokusit na ni navázat novou
formou. Legenda o vranovských zázracích je úžasný příběh, který stojí za to vyprávět dál
a dál…
							Pavel Galík
        vranovský kronikář
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Kalendář plánovaných akcí
28. 3.

- ÚKLID OKOLÍ VRANOVA
sraz u Základní školy mezi 9. a 10. hodinou.

30. 4.

- TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODEJNIC

1. 5.

- FOTBALOVÝ ZÁPAS SVOBODNÍ x ŽENATÍ

16. 5.

- DEN PONÁVKY

23. 5.

- TRADIČNÍ DÁLKOVÝ POCHOD “ARNOŠTOVA PADESÁTKA”

16. 5.

- NOC KOSTELŮ

30. 5.

- DĚTSKÝ DEN S HASIČI | DĚTSKÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD

Doplňující informace o připravovaných akcích, termínech, nebo případných změnách,
obdrží občané Vranova prostřednictvím SMS zpráv, nebo je najdou na obecních www
stránkách. Termíny nejsou garantovány.
Všechny potřebné informace o obci a dění v ní najdete i na www stránkách

vranov.cz

TECHNICKÁ PODPORA V DOMÁCNOSTI
- HODINOVÝ MANŽEL
RADEK VEVERKA
TEL.: 739 954 845
BÍLOVICE NAD SVITAVOU
18
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OBECNÍ ÚŘAD - ÚŘEDNÍ HODINY

---------------------------------------------------------------STAROSTKA – Ing. Kateřina JETELINOVÁ
		
mobil:724 183 498

---------------------------------------------------------------MÍSTOSTAROSTA – Miloslav KŘIVÁNEK

pondělí 8.00 - 12.00
středa			
čtvrtek			

pondělí
čtvrtek

14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
17.00 - 19.00

--------------------------------------------------------------CZECH POINT, OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN,
EVIDENCE OBYVATEL A POKLADNA
V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH STAROSTKY

16.00 - 18.00
17.00 - 19.00

hod.
hod.

Mimo úřední hodiny po telefonické domluvě.
----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------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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