Informace Obecního úřadu
Jen co začaly prázdniny, rozmohl se v naší obci vandalismus, tj.
bezdůvodné rozbíjení a ničení soukromého i veřejného majetku. (vandal

= surový ničitel).
Pro informaci uvádíme, co se od té doby v naší obci odehrálo.
Nejprve byly neznámým pachatelem zapáleny dva kontejnery na tříděný odpad na
stanovišti pod Kejlovými poli. Byli přivoláni brněnští hasiči a případ vyšetřovala Policie ČR.
Za několik dnů byly u Základní školy vysypány popelnice a odvaleny cca 200 m na hřiště
pod školou, kde zůstaly pohozeny. Dále byly opakovaně odcizeny branky do zahrádky
u soukromého rodinného domu, zničen plot u soukromé zahrady, opakovaně odnášena
a schována lavička ze zastávky u Myslivny.
Další poškozování se týká vitrín na zastávkách autobusů. Na četné žádostí od občanů
o umístění informačních tabulí na zastávkách autobusů rozhodlo zastupitelstvo obce
o jejich nákupu a umístění v čekárně autobusu na horní zastávce a na otočce u hasičky.
Na otočce autobusů u hasičky vydržela neporušena cca 14 dní, poté byl vylomen zámek,
obsah nástěnky vč. magnetů odcizen, posléze vylomena celá dvířka. Z toho důvodu byla
nástěnka odstraněna.
Na horní zastávce vydržela vitrína cca o měsíc déle, ale i zde byl vylomen zámek,
odcizeny magnety a papíry z nástěnky spáleny přímo prostoru zastávky autobusu.
V současné době je nástěnka po opravě na horní zastávce znovu připevněna.
Pro informaci - cena jedné vitríny je 8.200,- Kč.
Obec Vranov z výše uvedených důvodů požádala Městskou policii i Policii ČR o zvýšený
dozor zvláště v nočních hodinách a kontroly osob, zejména mladistvých pohybujících se
bezdůvodně zejména v prostorách zastávek autobusů. Policie má již zaznamenána jména
osob, které se na zastávce opakovaně zdržují.
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V posledních měsících se situace v obci zlepšila a doufáme, že se projevy vandalů
nebudou opakovat.
Kateřina Jetelinová, místostarostka

Vranovská Empiáda 2009
Obec Vranov a Sdružení dobrovolných hasičů Vranov ve čtvrtek 26. září 2009 uspořádali
6. ročník branného závodu - Vranovské Empiády pro děti základních škol z okresu Brno
venkov a Blansko tradičně v areálu Vranovského žlebu, AMK Zbrojovka Brno. Tento závod
má obrovský ohlas mezi žáky a učiteli, v letošním roce se sešlo 304 žáků z 19 základních
škol.
Smíšená družstva soutěžila ve třech kategoriích a prověřovala svoje znalosti na 7
stanovištích závodu a to znalosti a dovednosti v topografii – orientace podle mapy,
zdravotní přípravě, přírodovědě, protipožární ochraně. Soutěžící plnili pohybově dovednostní úkoly, pravidla silničního provozu a vyzkoušeli si i otázky testující jejich právní
vědomí.
V doprovodném programu byly zařazeny ukázky ze zásahů hasičů a rychlé záchranné
služby, nejen sanitním vozem, ale i vrtulníkem. Poděkování patří hasičskému
záchrannému sboru Jihomoravského kraje, Krajské službě rychlé pomoci a HZS SDŽ
Brno, kteří zde prezentovali svoje dovednosti a děti měli možno si i zásahovou techniku a
prostředky z blízka prohlédnout a osahat.
Díky patří také Městské polici Brno, a Českému červenému kříži, kteří se již tradičně
podíleli na zajištění stanovišť trati a samozřejmě všem pořadatelům, kteří připravili hezký a
sportovně náročný den pro děti.
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Veřejné zasedání dne 10.6.2009









byla provedena výměna světel v ulici Lelekovická a Březina
byly umístěny nové informační tabule na zastávkách autobusů
proběhl Den Ponávky
na obecní úřadě bude na dveře z chodby z bezpečnostních důvodů zhotoven
videotelefon a elektrický otevírač dveří.
OÚ nechal zpracovat studii Půdní vestavba – MŠ a ZŠ Vranov.
Obec Vranov získala dotaci ve výši 200 tis. Kč z Programu rozvoje venkova JMK
ZO schvaluje zpracování projektu vč. vyřízení stavebního povolení společnost PAM
ARCH s.r.o. Brno, akce Půdní vestavba – MŠ a ZŠ Vranov
ZO schválilo navýšení rozpočtu pro MŠ Vranov 50 tis. Kč na drobné opravy z důvodu
bezpečnostních a hygienických

Veřejné zasedání dne 10.9.2009











1.9.09 se otevřela nová třída MŠ v budově ZŠ Vranov
Připravuje se Vranovská empiáda na 24.9.2009
Byly provedeny opravy místních komunikací
Bylo doplněno světlo a sloup veř. osvětlení u školy
ZO schválilo novou Zřizovací listinu na základě novely zák. 477/2008
ZO schvaluje žádost bezúplatný převod majetku, p.č. 392/6 v k.ú. Vranov u Brna z
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec Vranov.
ZO pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly dodržování hodin vyhrazených pro
trénink v areálu AMK Zbrojovka Brno ve Vranově
ZO schvaluje finanční příspěvek obce Vranov na pořádání hodů v obci Vranov
ZO schválilo text zadávací dokumentace na zpracovatele žádosti a souvisejících
činností na akci Splašková kanalizace a ČOV ve Vranově.
ZO schválilo návrh rozpočtového opatření č. 3

Sbor dobrovolných hasičů Vranov
Jako každoročně si s námi zašpásovalo počasí a tak dvě hodiny před
zahájením pálení čarodějnic začalo pršet. Je to už po několikáté a vždy to
odradí pár lidí. Nás to ale neodradilo a tak na telefonické dotazy zda
budou čarodějnice jsme odpovídali ano.
Kdo šel na Sokolák mohl vidět pět nádherných čarodějnic, které vytvořili děti ze základní
školy. Taky na hranici vyrobili čarodějnici, která vzplála se zapálením ohně. Po celý večer
bylo co jíst a pít a myslím, že kdo přišel, tak se pobavil.
Úklid nových chodníků od obecního úřadu až po otočku autobusů po zimní údržbě byl
jednoduchý a tak jsme uklidili i prostranství před obecním úřadem.
Kulturní komise pořádala rodinné závody na kolech v okolí Vranova, kde jsme se starali
o bezpečnost závodníků na trati, ale i o to, aby nikdo nezabloudil.
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V hasičské zbrojnici byl proveden jarní úklid a zkontrolovali jsme techniku po zimě. Členy
inventarizační komise byl zkontrolován inventář ve zbrojnici a poškozené věci byli
vyřazeny. Dne 1. června uplynulo 96 let od založení Sboru dobrovolných hasičů na
Vranově.
Dne 6. června jsme uspořádali dětský den pro děti školního i předškolního věku. Děti se
sešly se na Sokoláku a prožily odpoledne plné sportu a zábavných her. Děti soutěžily o
hodnotné ceny plněním úkolů na překážkové dráze. O dobré pití a jídlo nebyla nouze. Naši
kuchaři připravili opečené buřty a grilované maso. Odpoledne pozvolna přešlo ve večerní
country zábavu, kterou jsme spolupořádali se Sokolem. Malá večerní účast byla ovlivněna
špatným počasím a kdo netancoval, musel se ohřívat u ohně.
Před prázdninami se velitelé a strojníci zúčastnili dvoudenního teoretického praktického
školení na stanici Lidická a v Líšni. Během prázdnin bylo několik výjezdů na likvidaci
obtížného hmyzu. Přes teplé a suché počasí nebyl žádný požár. V září jsme pomohli obci
s pořádáním poutí výběrem parkovného. Začátkem září začaly přípravy a nácvik na hody.
Těsně před hodama jsme s obcí pořádali již druhý ročník Vranovské empiády. Na letošní
ročník přijelo rekordních devadesát šest týmů z Brněnska a Blanenska. Velký počet týmů
byl náročný na přípravu i samotný průběh závodu, ale vše se podařilo zajistit a zvládnout.
Letošní hody navázaly na loňský scénář a zvaní stárků na hody proběhlo v dopoledních
hodinách. Ve dvě hodiny proběhlo slavnostní zahájení hodů u hasičky předáním hodového
práva a mladí i starší stárci společně zatancovali moravskou besedu. Za nádherného
počasí jsme se vydali v hojném počtu na průvod obcí v doprovodu Bítešské kapely.
U myslivny opět stárci zatančili besedu a průvod byl ukončen na spodní části obce.
Večerní hodová zábava byla při besedě narušena pokusem o skácení máje a tak besedu
dotancovaly pouze děti. Letošní mája byly nejvyšší v historii hodů a měřila 29,7 metrů.
Další průběh zábavy už pokračoval v klidu a pohodě do ranních hodin. Chtěl bych
poděkovat stárkům, dětem a učitelům ze základní školy za hezký průběh hodů. Děkuji Obci
Vranov za finanční výpomoc na pořádání hodů. Doufám, že tradice hodů bude pokračovat i
v dalších letech.
Miloslav Křivánek, starosta SDH
Vranovští sportovci
O prázdninách si partička fotbalových nadšenců vyjela na turnaj v malé kopané do
Svatoslavi. Na začátku nedoufali v nějaký velký úspěch, ale po dvou výhrách a jedné
remíze skončili ve skupině na prvním místě. Ale o postupu rozhodlo úplně něco jiného. Při
bodové rovnosti na prvním místě rozhodovalo o postupu rychleji vypité pivo na ex. V této
disciplíně soupeře porazili a postoupili. V semifinále prohráli až na penaltové rozstřely. Boj
o třetí místo dotáhli do vítězného konce a slavili. Družstvo hrálo ve složení:
Pavel Mašek
Luděk Štěrbáček
Lukáš Ducháček
Dominik Krasl
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Petr Skácel
Zbyňa Svozil
Martin Majer
Vlasta Čermák
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Školní zprávy
Kolik řečí znáš…..
V současné době osvojování jazykových dovedností cizích řečí je bráno
jako samozřejmost a důležitost v kompetenci každého člověka - dítěte.
Rámcové vzdělávací programy základních škol nabízí výuku už od
1.tříd a předškolní zařízení taktéž reagují na seznamování se s cizím jazykem. Novodobé
vyučování přináší rozdíl ve významu a zvýšenou motivaci předávat jazykové znalosti
dětem. Nacházíme se v prostředí, kdy už jsme propojeni s mnoha informacemi, které k
nám „promlouvají“ v cizích výrazech, aniž bychom si to plně uvědomovali. Dnešní děti už
nerozlišují, že dané zdroje jsou podávány skrze jiný než mateřský jazyk.
Děti vyrůstají v době, která přeje více cestování, studování v zahraničí, otevírají se
možnosti výměnných pobytů nebo táborových akcí. Znalost cizího jazyka také nabízí
předpoklad dobrých pracovních podmínek, ale dále je zcela běžné se setkávat se s lidmi
mluvící anglicky, německy, španělsky atd. Nelze opomenout pojmenovávání názvů
potravin i jiných produktů, práci s počítačovými programy nebo internetem. Také ve školce
stačí si všimnout, kolik dětí miluje postavu pavoučího muže „spidermana“.
Dnes je výuka jazyků v mateřských školách považována za standardní. Předškolní věk
usnadňuje ideální podmínky pro období prvního kontaktu s cizím jazykem - děti se ho
nebojí používat. Jejich přirozená zvědavost, hravost a chuť poznávat nové věci v rámci hry
usnadní osvojování si základních slovíček a navozuje pozitivní motivaci k dalšímu učení.
Dobrá paměť předškoláků podporuje rychlé zapamatování si nového a také výuka je
obohacuje o další zkušenosti a zážitky.
V mateřské školce Vranov je jazyková výchova propojena s celým výchovným programem
MŠ a návaznosti na vzděláváni ZŠ. Výběr pojmů vychází z témat, kterými se děti zabývají
a odráží dění ve školce. Např. pokud se zabýváme poznáváním zvířat, slovní zásoba týká
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světu zvířátek. Samozřejmě jsou okruhy, které se prolínají a stále se opakují (nejčastěji
jsou to barvy, čísla, pozdravy, děkování, představování, školní pomůcky, hračky, základní
slovesa). Výuka je začleněna do pohybových her, aktivit pro rozvoj sluchového,
jazykového a hudebního vnímání. Děti se učí pomocí skutečných předmětů, obrázků,
písniček, básniček, poslechových příběhů a dramatizace. Vše musí být včleněno do hry
a přirozenosti. Předškolní děti se jednou týdně schází v rámci kroužku, kde se seznamují
s novými slovíčky, učí se porozumění pokynům a reakci na ně, odpovídají na dotazy
a pokládají jednoduché otázky. Během dalších dnů se slovní zásoba opakuje se všemi
dětmi v rámci ranních aktivit. Na ZŠ se výuka rozšiřuje o dovednosti čtení, psaní
a postupně se zvyšuje náročnost na aktivní komunikaci a porozumění.
Je také důležité děti vhodně motivovat k učení. Měli bychom dětem číst pohádky či příběhy
z celého světa, probudit v nich zájem o svět, o jiné kultury, o historii. Cestovat, pokud je to
možné, třeba i prstem po mapě. Vést je k vědomí, že mohou mít i kamarády z jiných zemí.
Zkrátka ukázat, že znalost cizích řečí má velký smysl a své uplatnění.
Hana Pelánová, MŠ
Tour de France 2009
Tradiční škola v přírodě se letos v červnu odehrála v duchu Tour de France.
Děti dostaly možnost ochutnat atmosféru nejnáročnějšího a mediálně nejznámějšího
závodu vůbec, upraveného v rámci možností nám svěřených dětí.
Náročné etapy nás prakticky s výjimkou odpočinkového dne provázely den co den. Nebyla
nouze jak o etapy běžné, tak i o časovku či vrchařské prémie, v nichž někteří závodníci byť i na nezávodních kolech - překonávali hranice lidských možností. Zde bychom chtěli
ocenit zejména Kubu Ostrého, který za sebou nechával nejednoho kvalitního soupeře.
Od startu celého závodu, kdy nám - ne poprvé ani naposledy - diváci vytvořili báječnou
atmosféru, se rozhořel boj o vedoucí žlutý trikot. V pěti kategoriích rozdělených podle tříd
se konal nejurputnější boj u třetího ročníku, kde si to do poslední chvíle o celkové prvenství
rozdali ve vrchařské prémii těsně před cílem Pavel, Jonáš a Vláďa.
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Poslední jmenovaný, který byl i průběžným lídrem závodu, svoji pozici uhájil.
Na pozvání měl naši Tour obohatit cyklista Lance Armstrong, ale když zhlédl průběžné
časy z prvního dne, závod předem vzdal a raději se v témže čase věnoval blíže
neurčenému závodu ve Francii ☺
V závěrečném dojezdu na vranovskou Champs–Elysées si pocit „vítěze“ užil snad každý…
Za pořadatele Tour de France Z. Černá, M. Ryšánek, L. Adamová
Vzhledem k tomu, že v květnu roku 2009 se do naší Mateřské školky na Vranově přihlásilo
asi 26 dětí a kapacita MŠ byla 12 míst, začalo obecní zastupitelstvo obce přemýšlet
o řešení dané situace. Nakonec byla vybrána a odsouhlasena varianta úpravy půdního
prostoru v současné Základní škole.
V úterý 1.září v 8.00 hod. proběhlo slavnostní otevření nové třídy MŠ pro předškolní děti
a zahájení nového školního roku 2009 – 2010. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se
podíleli na přípravě, průběhu i dokončení všech prací a doufáme, že rodiče a především
děti se zde budou cítit dobře.
Nové oddělení mateřské školky současně přineslo novou koncepci do programu Mateřské
školky. Obecným pilířem MŠ zůstává všestranný rozvoj osobnosti dítěte s respektem
k jeho individuálním schopnostem a podpora dítěte k získání potřebných a nových
kompetencí (osobních, rozumových, sociálních). Vzdělávání Mateřské školky probíhá
v úrovni tří věkových ročníků od 2,5 – 6 let, kdy poslední ročník náleží předškolním dětem.
Jednotlivá věková období dítěte má svá specifika, od kterých se zákonitě odvíjí výchovněvzdělávací činnost.
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Vývoj jedince je vždy individuální záležitostí. Protože každé dítě je jiné, objevují se značné
rozdíly v dosahování pokroků v daných oblastech (v oblasti pohybového, citového
a rozumového vývoje, ve vývoji řeči, v úrovni myšlení, v samostatnosti, v osvojování si
návyků sebeobsluhy a hygieny, v získávání sociálních zkušeností). Z tohoto důvodu
můžeme vidět, že některé dítě je na svůj věk velmi šikovné, jiné prochází vývojem, který
odpovídá příslušnému věku s charakteristickými projevy a dítě, které vyžaduje speciálně
pedagogickou péči a zvýšenou podporu v dané oblasti. Také to znamená, že vývoj dítěte
má určitou posloupnost a časovost, kdy daná schopnost a dovednost dozrává v určitém
věkovém rozmezí a rozvíjí se postupně. Jediným časovým limitem pro dítě zůstává
zahájení školní docházky. Je nutné, aby předškolní vzdělávání jedince dovedlo k určité
vyzrálosti. V našem případě s pedagogickým týmem ZŠ, MŠ a s rodiči, budou mít jistě naši
budoucí prvňáčci dobré podmínky k připravenosti k přechodu do školy. Nová třída
vzhledem k počtu dětí (12) nabízí lepší individuální přístup a přirozenou adaptaci na nové
školní prostředí.
Vzhledem rozdělení tříd současné MŠ, je možnost uplatnit vzdělávací činnosti pro danou
věkovou skupinu. Nejdůležitějším projevem u stejné věkové skupiny je hra. Herní činnosti
jsou pro děti od útlého věku nesmírně důležité pro poznávání a rozvoje celé osobnosti. Hra
plní funkci seberealizace, uspokojení, radosti, naplnění potřeb i k poznávání okolí. To, jak
si dítě hraje, se mění věkem. Předškolní děti mají dostatečný prostor pro sdílení herních
činností, které už odráží náročnost na motorickou obratnost, vnímání a myšlení – aktivity
jsou nápaditější, složitější, s více pravidly, projevuje se i větší spolupráce s ostatními
dětmi.
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U menších dětí převládá potřeba manipulačních her pro zlepšování senzomotorického
vývoje, jednoduchých pohybových her, her s kostkami. V oblibě jsou hračky, které jezdí;
děti se začínají rozvíjet v kreslení, v malování, rády si hrají na někoho jiného atd. Čím jsou
děti starší, tím potřebují více prostoru a pohybu, střídání činností a potřebu hrát si se svými
kamarády. Vzhledem k předškolnímu věku nabývají na významu „didaktické“ hry, které
záměrně děti vedou k rozvoji poznávacích funkcí a schopností pro zvládnutí čtení, psaní
a počítání.
Obě třídy se ve svých vzdělávacích blocích věnují stejnému tématu, pouze se liší
v náročnosti činností, v předávání informací a v dílčích cílech (děti jsou vedeny tak, aby po
tříleté docházce školky, získaly žádoucí kompetence předškolního dítěte). Zároveň byly
zachovány doplňující aktivity v programu MŠ, kontakt se všemi vyučujícími a vzájemné
propojení tříd při aktivitách MŠ (návštěva divadelních představení, plavání, společné hry
na zahradě, akce s rodiči, slavnostní dny ve školce).
První společná akce s rodiči proběhla dne 2.10.2009 na „oslavu“ svátku zvířátek. Cílem
bylo děti seznámit se světem zvířat. Děti téma probíraly z více pohledů – i tím, jak jim
můžeme pomáhat. Akce byla koncipovaná do několika různých aktivit, které byly
připraveny na lesní cestě k velkému krmelci. Zahájení proběhlo na zahradě školky, po
přivítání rodičů a všech zúčastněných, děti si zazpívaly písničky k oslavě zvířátek
a představily své zvířátko formou básničky. Na závěr malé slavnosti děti darovaly dobroty
zvířátkům do krmelce, rozloučily se přáním k svátku, písničkou a společnou hrou. Pro
některé děti ještě večer nekončil, naši nejmenší měli možnost přespání ve školce do
druhého dne. Na webových stránkách www.msvranov.cz je možno vzhlédnout průběh celé
akce.

Z. Černá, H. Pelánová, MŠ a ZŠ Vranov
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Sokolky a sokolové
Sportovní odpoledne pro děti
Prázdniny skončily a aby ten začínající nový školní rok byl příjemný
rozhodla se TJ Sokol Vranov trochu tomu pomoci. 5.9.2009 uspořádala
závod pro děti – běh lesem se znalostními a dovednostními aktivitami. Startovalo se z
„Turisťáku“ kolem Dětského domova Vranov do lesa kde byla připravena trasa, pro školáky
delší a pro mladší děti zkrácená. Startovalo se po jednom, ti mladší mohli i po dvou,
popřípadě s dítětem byl v závěsu jeden z rodičů. Bylo moc hezké potkat takovou dvojicivpředu běžící co mu síly stačily chlapce a za ním stíhající maminku. Ono není jednoduché
sportovním zápolením a cenami motivované dítě doběhnout. Ale tak to má být. Sport je jak
o účasti tak o těch nejlepších. A nejlepší chce být každý. Zúčastnilo se aktivně 25 dětí 4
věkových kategorií, ty z kočárku to zatím jenom sledovaly. Myslím, že se akce vydařila.
Vítězové byli odměněni diplomem a mohli si sami vybrat cenu a ostatní dostali cenu za
účast. Bez pomoci a podpory se, ale nedá pořádat nic, proto bych chtěla poděkovat
Obecnímu úřadu Vranov za podporu při nákupu cen, paní Markétě Kučerové (K-Maso) za
sponzorský dar ( jsou pravidelnými sponzory všech dětských akcí pořádaných TJ Sokol
Vranov), panu Petrovi Štefulíkovi (obchod Vranov) za přípravu občerstvení a taky můj
velký dík patří mým spoluhráčkám z volejbalového družstva a jejich odrostlým dětem a
některým vranovským maminkám za pomoc při organizaci závodu. Ještě jedno
poděkování nesmím zapomenout a to paní Petře Rychlé za zhotovení plakátů lákajících na
tuto akci, protože možná za všechno může ta veverka co mrkala na všechny, kteří si to
četli.
Věra Kopecká, TJ Sokol Vranov

Fara a kostel
Milí Vranovští občané,
srdečně Vás zdravím z Duchovního centra a v tomto měsíci zvláště z
poutního místa zde na Vranově. Každý z Vás může denně vidět velký
poutní chrám (bez něhož by Vranov nebyl Vranovem) a určitě si
všímáte, že celý měsíc září je v na „kopečku“ rušno.
Proč v září? Vranovská svatyně je totiž zasvěcena památce Narození Panny Marie a tento
svátek připadá na 8.září. Takže to je den, kdy je hlavní pouť a vlastně celý měsíc přichází
mnoho a mnoho poutníků. Zdá se mi, že letos jich bylo víc, než loni.
Co se vlastně na počátku historie tohoto místa stalo? Často přijíždí poutníci nebo i turisté
a chtějí vědět, jak všechno začalo. Nedávno přišli poutnící jedné brněnské farnosti a také
prosili o výklad o kostele, o klášteře a také něco o Duchovním centru sv. Františka z Pauly.
Existence tohoto místa se datuje už od roku 1240, kde se zde – v hlubokém lese – zjevila
Panna Maria moravskému šlechtici Vilémovi.... Legenda vypráví, že Vilém měl vážnou oční
vadu a tím, že se v lese ztratil, se dostal do velice tížívé situace. Jako věřící člověk vzýval
Matku Boží a ta se mu zjevila v lese mezi dvěma duby a udělala pro něho dvě věci:
uzdravila mu nemocné oči a ukázala mu cestu z lesa. (A tyto dvě věci tu dělá už 769 let,
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v příštím roce to bude už 770 let!) Když zjevení skončilo, uviděl Vilém ležet mezi stromy na
trávě dřevěnou sošku Panny Marie v té podobě, jak se mu zjevila. S velkou radostí
a vděčností ji vzal, a nechal zde postavit malou dřevěnou kapličku, která brzy nestačila
byla přestavěna na větší, pak zděnou a nakonec knížata z Liechtensteina vystavěla krásný
chrám Narození Panny Marie....
Když jsem tento příběh dovyprávěla, všimla jsem si, že mě jeden muž mě velmi pozorně
poslouchal, pak přišel za mnou a řekl mi: „Sestro, byl bych rád, kdybyste k tomuto výkladu
vždycky připojila příběh naší rodiny: Také my sem chodíme na pouť a v roce 1981, kdy
bylo našemu synovi 8 let, jsme znovu připutovali. Náš syn měl také vážně nemocné oči
a nosil velmi silné brýle, které mu ztěžovaly život. Po mši svaté se uctívala milostná soška
Panny Marie – byla sundána z hlavního oltáře a lidé k ní přistupovali, poklonili se, políbili jí
závoj – jak kdo chtěl. Také my všichni jsme vyšli, syna jsem měl před sebou – a ani nevím
proč, sundal jsem mu jeho brýle. A sestra, která stála u té sošky, vzala závoj Matky Boží
a utřela s ním oči našeho syna. A od toho dne už nikdy nepotřeboval brýle. Dnes je ženatý,
má 4 děti a je naprosto zdravý. Říkejte ten příběh dál: Panna Marie totiž neuzdravila kdysi
dávno šlechtice Viléma, ale dělá divy a zázraky stále – jako například na našem synovi...“
A tak tento příběh předávám dál i pro Vás...
Ale je také vnitřní slepota – a ta není záležitostí brýlí. A neříkáme to i my? „Nevidím na
krok“ - nebo „Nevím, jak dál“ nebo "Jsem na konci, nemám už sílu“... a máme tu Matku,
Pomocnici, Ochránkyni, ke které se tolik lidí utíká a je uzdraveno, mohou jít dál, dostanou
novou sílu anebo vnitřní odvahu nebo radost.... - to znamená najdou cestu ven ze své
těžké situace a mohou dobře vidět a znovu vykročit...
Kolik takových svědectví slyšíme celé září od poutníků.... A možná i někdo z Vás nese
takový příběh ve svém srdci....

Za všechny na faře i v DC Vám přeji Boží požehnání a kéž by se každý z Vás také setkal
s tak dobrou Matkou Marií, která Vás denně vyhlíží a čeká, aby Vám projevila svou lásku
a přízeň!
Za všechny na faře a v duchovním centru – sestra Zdislava
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Obecní úřad - úřední hodiny
MÍSTOSTAROSTKA - Ing. Kateřina Jetelinová, mobil: 724 183 498
v úředních hodinách možnost ověření podpisů a listin, přihlášení k trvalému pobytu a pokladna
pondělí
8.00
12.00
14.00
17.00
středa
8.00
12.00
14.00
17.00
STAROSTA - Ing. Marek Juha, mobil: 724 305 559
pondělí
16.00
18.00
středa
16.00
18.00
Knihovna
čtvrtek

Ordinace praktického lékaře MUDr. Pospíšila
14.00

-

18.00

pondělí
čtvrtek

13.00
13.00

-

15.00
15.00

Pověřený úřad pro Obec Vranov
Městský úřad Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 2, Brno, tel. ústředna 533 304 111
Zivnostenský 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 pro dospělé

Lékařská služba první pomoci pro děti

Telefon:
Zajišťuje:

Telefon:
Zajišťuje:

Časové vymezeni:
Telefon:
Zajišťuje:
Časové vymezeni:

545 538 538
Úrazová nemocnice v Brně,
Ponávka 6
Ambulance praktického lékaře
po - pá 17.00 - 07.00 hod
so, ne, svátky – nepřetržitě

532 234 935
Dětská
nemocnice
Černopolní 9
Časové vymezení: po - pá 17.00 - 07.00
so, ne, svátky - nepřetržitě

549 410 330
Nemocnice Tišnov, Purkyňova
279
po - pá 17.00 - 22.00 hod
so, ne, svátky – 8.00 – 22.00

Lékařská služba první pomoci zubní

Lékárenská pohotovostní služba

Telefon:
Zajišťuje:

Lékárna K.E.I pharma s.r.o Koliště 47, Brno
Telefon:
545 424 813
Časové vymezení: nepřetržitě

Časové vymezení:

Brno,

548 424 242
Ambulance zubní
Karáskovo nám. 1, Brno
po - pá 17.00 - 07.00
so, ne, svátky - nepřetržitě

Hospodářský dvůr II. pololetí 2009
Otevírací doba 10.00 až 12.00 hodin
7. a 21. listopadu
5. prosince
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