ZPRAVODAJ

Podzim 2016/3

OBCE VRANOV
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
doba dovolených a prázdninového odpočinku je za námi, nastal nám podzim,
všichni pracujeme na svých zahrádkách
a sklízíme úrodu toho, co jsme zaseli a vypěstovali, hrabeme listí a uklízíme zahrady před
nastávající zimou. Mnoho občanů likviduje
odpad ze zahrad pálením, proto uvádím pár
následujících informací. Obec Vranov má
vydanou obecně závaznou vyhlášku v souladu se zákonem o ochraně ovzduší a dle
této vyhlášky lze od měsíce října pálit každý
den kromě nedělí a svátků. Upozorňujeme
však, že pálit se mohou pouze suché rostlinné materiály a nikoli mokré listí, tráva apod.
Prosím tedy ty občany, kteří se rozhodnou
likvidovat odpad ze zahrad pálením, aby dodržovali vyhlášku a byli ohleduplní ke svým
sousedům, minimalizovali pálení a opravdu
pálili pouze suché rostlinné materiály a neobtěžovali ostatní občany kouřem ze zahrad
po celý den, jak se to někdy stává. Myslím, že
pro nikoho není příjemné dýchat nepříjemný
kouř. Každý z občanů a majitelů nemovitostí si stále může bezúplatně vyzvednout na
hospodářském dvoře kompostér, ve kterém
lze odpad ze zahrad likvidovat a omezit tak
pálení. Děkuji všem za ohleduplnost.

V červenci úspěšně proběhla kolaudace
stavby Splašková kanalizace a ČOV a naše
čistička je již v trvalém provozu. S většinou
majitelů nemovitostí již byly uzavřeny smlouvy na odvádění odpadních vod. Ti občané,
kteří ještě smlouvy s obcí Vranov neuzavřeli,
budou postupně kontaktováni. Po stavbě kanalizace nás všechny nejvíce trápí stav místních komunikací. Snažíme se je postupně
v rámci finančních možností obce opravovat.
Začalo se ulicí Příhon, byly opraveny výtluky
v ulici Alej a nájezd u základní školy, do zimy
se opraví ulice Kateřinská, ulice Za Rybníkem
a ulička Pod Desítkou. Tyto ulice je možné
jednoduše opravit pomocí recyklátu, který
máme uložen po stavbě kanalizace, opravy
proto nejsou finančně náročné. Současně řešíme možnosti opravy ulice Žižkov, která je ve
velmi špatném stavu.
Na závěr bych Vás chtěla informovat na
jaké předvánoční akce se můžete těšit. Již
tradiční rozsvícení vánočního stromu se
bude konat v neděli 4. prosince, na sobotu
17. prosince chystáme vánoční zájezd, dále
připravujeme Mikulášskou besídku pro děti
a s občany předvánoční besedu. Základní a mateřská škola uspořádá v Obecním
domě výstavu a v kostele na Vranově bude
koncert Svazku obcí Ponávka. Podrobnější
informace o jednotlivých akcích Vám budou včas sděleny. Přeji Vám všem krásné
podzimní dny.
Kateřina Jetelinová, starostka obce
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14. ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE VRANOV KONANÉHO DNE 9. 6. 2016 V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI OBECNÍHO DOMU, VRANOV 24
Přítomni členové zastupitelstva obce(dále jen ZO): 7
(Filka Eduard, Jetelinová Kateřina, Klíma Jan, Křivánek Miloslav, Mach Richard, Skácel
Jindřich a Škarecký Robert)
Omluveni: Andrea Černá a Zuzana Černá
Zapisuje: Richard Mach
Zahájení: 19.05
Ukončení: 19.40
Účast občanů: 2 (Ing. Jedlička, pan Michek)
Program jednání:
1. Aktuální otázky o činnosti ZO
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
3. Hospodaření Obce Vranov za rok 2015
3.1. Účetní závěrka za rok 2015 – příspěvková organizace 				
Základní a Mateřská škola Vranov
3.2. Schválení závěrečného účtu obce Vranov za rok 2015
3.3. Schválení Zprávy o provedení auditu za rok 2015
3.4. Účetní závěrka za rok 2015 – obec Vranov
4. Schválení smluv a smluv se smluvními stranami
5. Závěr
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 19.05 hodin veřejné
zasedání ZO Vranov, určila zapisovatele zápisu Richarda Macha a určila ověřovatele zápisu pana Roberta Škareckého a pana Jana Klímu.
K hlasování o návrhu usnesení č. 14.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č.14.1
Program jednání:
1. Aktuální otázky o činnosti ZO
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
3. Hospodaření Obce Vranov za rok 2015
3.1. Účetní závěrka za rok 2015 – příspěvková organizace 			
Základní a Mateřská škola Vranov
3.2. Schválení závěrečného účtu obce Vranov za rok 2015
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3.3. Schválení Zprávy o provedení auditu za rok 2015
3.4. Účetní závěrka za rok 2015 – obec Vranov
4. Schválení smluv a smluv se smluvními stranami
5. Závěr
Určuje zapisovatele zápisu Mgr. Richarda Macha a určuje ověřovatele zápisu pana
Roberta Škareckého a pana Jana Klímu.
Výsledky hlasování: 					
Pro: 7. Proti: 0. Zdržel: 0.
Usnesení č. 14.1 schváleno.
1. AKTUÁLNÍ OTÁZKY O ČINNOSTI ZO
• připravujeme smlouvy s občany na výběr stočného dle odevzdaných anket
1.2.
Starostka předložila ke schválení příspěvek na zapůjčení krojů na hody, které se budou
konat v měsíci září, dle požadavku od SDH Vranov a ZŠ a MŠ Vranov do částky 52 000 Kč,
a dále na mobilní sociální zařízení do částky 5 000 Kč. Na obec Vranov budou vystaveny
faktury za půjčení krojů a za pronájem mobilního sociálního zařízení.
K hlasování o návrhu usnesení č.14.2 bylo přistoupeno bez diskuze.
Návrh usnesení č. 14.2
ZO schvaluje příspěvek na zapůjčení krojů na hody pro SDH Vranov a Základní školu
a mateřskou školu Vranov v celkové výši do 52 000 Kč včetně DPH a za pronájem mobilního sociálního zařízení do výše 5 000 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: 					
Pro: 7. Proti: 0. Zdržel: 0.
Usnesení č. 14.2 schváleno.
1.3.
Starostka předložila nabídku na úpravu zeleně kolem nové ČOV. Jedná se o úpravu břehů
potoka Ponávka před ČOV, osazení keřů, trávy, dovezení ornice za cenu do 40 000 Kč bez
DPH.
K hlasování o návrhu usnesení č. 14.3 bylo přistoupeno bez diskuze.
Návrh usnesení č. 14.3
ZO schvaluje částku do výše 40 000 Kč bez DPH na úpravu zeleně v okolí ČOV
a pověřuje starostku vystavením objednávky.
Výsledek hlasování: 					
Pro: 7. Proti: 0. Zdržel: 0.
Usnesení č. 14.3 schváleno.
1.4.
Starostka předložila ke schválení nákup programu HS-Agendy, který slouží v souvislosti
s výběrem stočného v obci Vranov na generování faktur a úhrad za stočné. Cena programu je 24 000 Kč bez DPH.
K hlasování o návrhu usnesení č. 14.4 bylo přistoupeno bez diskuze.
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Návrh usnesení č.14.4
ZO schvaluje nákup programu HS-Agendy, který slouží v souvislosti s výběrem stočného v obci Vranov na generování faktur a úhrad za stočné za cenu 24.000 Kč bez DPH
a pověřuje starostku vystavením objednávky.
Výsledek hlasování: 					
Pro: 7. Proti: 0. Zdržel: 0.
Usnesení č. 14.4 schváleno.
1.5.
Starostka předložila ke schválení nákup dopravního značení pro obec Vranov. Poptávka
dle značek ve schváleném pasportu dopravního značení byla zaslána na 5 firem, od všech
jsme obdrželi nabídku.
Firma

Cena bez DPH (v Kč)

SIGNEX

86 380

ZNAKOM s.r.o.

77 690

GEFAB, CS, spol. s.r.o.

68 007

URBANIA, s.r.o.
HICON – dopravní značení, s.r.o.

101 104
61 887

K hlasování o návrhu usnesení č.14.5 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 14.5
ZO schvaluje nákup dopravního značení od firmy HICON za cenu 61.887,00 bez DPH
a pověřuje starostku vystavením objednávky.
Výsledek hlasování: 					
Pro: 7. Proti: 0. Zdržel: 0.
Usnesení č. 14.5 schváleno.
1.6. Rozpočtové opatření č. 2/2016
Starostka předložila ke schválení Rozpočtové opatření č. 2/2016, kterým dochází
k úpravě rozpočtu dle skutečnosti k 31. 5. 2016.
K hlasování o návrhu usnesení č. 14.6 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 14.6
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a je
jeho nedílnou součástí.
Výsledky hlasování: 					
Pro: 7. Proti: 0. Zdržel: 0.
Usnesení č. 14.6 schváleno.
4

2. VŠEOBECNÁ DISKUZE, INTERPELACE ČLENŮ ZO
Předsedové výborů a komisí:
a) předseda stavební komise pan Robert Škarecký (dále jen SK) – nemá žádnou zprávu.
b) předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Zuzana Černá (dále jen KaSK) – omluvena.
c) předsedkyně finančního výboru Mgr. Andrea Černá (dále jen FV) – omluvena, předána
zpráva, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
d) předseda kontrolního výboru Mgr. Richard Mach (dále jen KV) – zpráva KV o inventuře obecního domu a kontrole plnění usnesení VZZO ze zápisů z – 13 tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
e) předseda pořádkové komise pan Jindřich Skácel (dále jen PK) – nemá žádnou zprávu.
3. HOSPODAŘENÍ OBCE VRANOV ZA ROK 2015
3.1. Účetní závěrka za rok 2015 – příspěvková organizace Základní a Mateřská škola
Vranov okres Brno venkov za rok 2015.
Starostka předložila ke schválení Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Vranov, okres Brno venkov za rok 2015, jejíž součástí je Výkaz zisku
a ztráty, Rozvaha, Inventarizační zpráva a Zpráva z veřejnosprávní kontroly.
K hlasování o návrhu usnesení č. 14.7 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 14.7
ZO schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy
Vranov, okres Brno venkov za rok 2015.
Výsledek hlasování: 					
Pro: 7. Proti: 0. Zdržel: 0.
Usnesení č. 14.7 schváleno.
3.2. Schválení závěrečného účtu obce Vranov za rok 2015
Starostka předložila ke schválení Závěrečný účet Obce Vranov za rok 2015, který tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Závěrečný účet Obce Vranov za rok 2015 byl zveřejněn na úřední
desce dne 24. 5. 2016, sňat byl dne 9. 6. 2016.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 14.8, k hlasování bylo přistoupeno bez
diskuze:
Návrh usnesení č. 14.8
ZO schvaluje Závěrečný účet Obce Vranov za rok 2015. Závěrečný účet Obce Vranov za
rok 2015 tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Výsledek hlasování: 					
Pro: 7. Proti: 0. Zdržel: 0.
Usnesení č. 14.8 schváleno.
3.3. Schválení Zprávy o provedení auditu za rok 2015
Starostka předložila Zprávu o provedení auditu - přezkoumání hospodaření Obce Vranov
za rok 2015. Zpráva tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 14.9, k hlasování bylo přistoupeno bez
diskuze:
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Návrh usnesení č. 14.9
ZO schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 zpracovanou firmou Kreston A&CEAudit s.r.o. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Vranov za rok
2015 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Výsledek hlasování: 					
Pro: 7. Proti: 0. Zdržel: 0.
Usnesení č. 14.9 schváleno.
3.4. Účetní závěrka za rok 2015 – obec Vranov
Starostka předložila ke schválení Účetní závěrku obce Vranov za rok 2015 – Výkaz zisku
a ztráty a Rozvahu a Inventarizační zprávu.
K hlasování o návrhu usnesení č. 14.10 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 14.10
ZO schvaluje Účetní závěrku Obce Vranov za rok 2015.
Výsledek hlasování: 					
Usnesení č. 14.10 schváleno.

Pro: 7. Proti: 0. Zdržel: 0.

4. SCHVÁLENÍ SMLUV A SMLUV SE SMLUVNÍMI STRANAMI
4.1.
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o uzavření Budoucí darovací smlouvy
s firmou TECHSPORT s.r.o., IČ: 25524135 na darování nového vodovodu HDPE 90 SDR11
d90x8,2(DN80) odbočuje ze stávajícího PE d90 pomocí dodatečně vloženého T-kusu
+2x E kus na PE90, ve stávajícím chodníku, za T-kusem bude osazen trasový uzávěr nové
větve – šoupě podzemní DN80 (dlouhá stav. délka) se zemní soupravou a uličním poklopkem. Trasa bude dále vedena protlakem na protější stranu stávající komunikace
a pak již souběžně s komunikací v chodníku. Vodovod bude veden v hloubce pod komunikací a chodníkem 1,5 m. Vodovod bude ukončen podzemním hydrantem DN80 se
zemním šoupětem DN80.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 14.11, k hlasování bylo přistoupeno bez
diskuze:
Návrh usnesení č. 14.11
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě darovací na darování nového
vodovodu HDPE 90 SDR11 d90x8,2(DN80) odbočuje ze stávajícího PE d90 pomocí
dodatečně vloženého T-kusu + 2x E kus na PE90, ve stávajícím chodníku, za T-kusem bude osazen trasový uzávěr nové větve – šoupě podzemní DN80 (dlouhá stav.
délka) se zemní soupravou a uličním poklopkem. Trasa bude dále vedena protlakem na protější stranu stávající komunikace a pak již souběžně s komunikací
v chodníku. Vodovod bude veden v hloubce pod komunikací a chodníkem 1,5m.
Vodovod bude ukončen podzemním hydrantem DN80 se zemním šoupětem DN80
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s firmou TECHSPORT s.r.o., IČ: 25524135 se sídlem Brno, Pekařská 33 a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: 					
Pro: 7. Proti: 0. Zdržel: 0.
Usnesení č. 14.11 schváleno.
4.2
Starostka předložila ke schválení nabídku od firmy HASOŇ elektro, IČ: 13716069 na
zhotovení Studie koncepce rozvoje a revitalizace veřejného osvětlení v obci Vranov za
částku 48 000 Kč bez DPH. Jedná se o podklad, který bude sloužit k případnému podání
dotace na obnovu VO, řeší návrh úprav nevyhovujících světel, úsporné opatření apod.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č.14.12, k hlasování bylo přistoupeno bez
diskuze:
Návrh usnesení č. 14.12
ZO schvaluje zpracování Studie koncepce rozvoje a revitalizace veřejného osvětlení
v obci Vranov firmou HASOŇ elektro, IČ: 13716069 za částku ve výši 48 000 Kč bez
DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy s firmou HASOŇ elektro, IČ: 13716069.
Výsledek hlasování: 					 Pro: 7. Proti: 0. Zdržel: 0.
Usnesení č. 14.12 schváleno.
4.3.
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové
hladiny nízkého napětí č. 12147816 se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400,
zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591. Jedná se o připojení
p. č. 365/9 zapsané na LV č. 1 v k. ú. Vranov u Brna.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 14.13, k hlasování bylo přistoupeno bez
diskuze:
Návrh usnesení č. 14.13
ZO schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12147816 o se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591. Jedná se o připojení
p. č. 365/9 zapsané na LV č. 1 v k. ú. Vranov u Brna. ZO pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování: 					
Pro: 7. Proti: 0. Zdržel: 0.
Usnesení č. 14.13 schváleno.
5. ZÁVĚR
Starostka ukončila dnešní veřejné zasedání v 19.40 hodin. Další plánované VZZO se bude
konat v září 2016.
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15. ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE VRANOV KONANÉHO DNE 8. 9. 2016 V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI OBECNÍHO DOMU, VRANOV 24
Přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO):
(Černá Andrea, Černá Zuzana, Filka Eduard, Jetelinová Kateřina, Křivánek Miloslav,
Mach Richard, Skácel Jindřich)
Omluvena: Andrea Černá, Robert Škarecký
Zapisuje: Mgr. Zuzana Černá
Zahájení: 19.05 hod		
Ukončení: 20.05 hod.
Účast občanů: 3 (pan Šustáček Pavel, pan Lubomír Habr (částečně), pan Pavel Laciga)
Program jednání:
1. Aktuální otázky o činnosti ZO
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
3. Rozpočtové opatření č. 3 /2016
4. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 10300125968/001,
se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, zastoupenou společností E.ON Česká
republika, s.r.o., IČ: 25733591 na zařízení distribuční soustavy s názvem „Vranov, přípojka
NN, Kyseláková“
5. Schválení smluv a smluv se smluvními stranami
6. Závěr
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 19.05 hodin. veřejné
zasedání ZO Vranov, určila zapisovatele zápisu Mgr. Zuzanu Černou a určila ověřovatele
zápisu pana Jindřicha Skácela a pana Eduarda Filku
K hlasování o návrhu usnesení č. 15.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 15.1
ZO schvaluje program jednání:
1. Aktuální otázky o činnosti ZO
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
3. Rozpočtové opatření č. 3/2016
4. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.10300125968/001,
se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591 na zařízení distribuční soustavy s názvem „Vranov,
přípojka NN, Kyseláková“.
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5. Schválení smluv a smluv se smluvními stranami
6. Závěr
určuje zapisovatele zápisu Mgr. Zuzanu Černou a schvaluje ověřovatele zápisu pana
Jindřicha Skácela a pana Eduarda Filku
Výsledky hlasování: 					
Pro: 7. Proti: 0. Zdržel: 0.
Usnesení č. 15.1 schváleno.
1. AKTUÁLNÍ OTÁZKY O ČINNOSTI ZO – INFORMACE PANÍ STAROSTKY OBCE:
• Informace volby – krajské, senátní (obvod Blansko).
• Informace poutě – obec zajišťuje pouze dopravní značení.
• Informace kanalizace – stavba je zkolaudována.
1.1.
Starostka předložila ke schválení žádost příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vranov o převedení hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši 165 708,94 Kč do rezervního fondu
příspěvkové organizace.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 15.2.
K hlasování o návrhu usnesení č. 15.2 bylo přistoupeno bez diskuze.
USNESENÍ č. 15.2
ZO schvaluje převedení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní
školy a Mateřské školy Vranov, okres Brno venkov za rok 2015 ve výši 165 708,94 Kč do
rezervního fondu.
Výsledek hlasování: 					
Pro: 6. Proti: 0. Zdržel: 1.
Usnesení č. 15.2 schváleno.
1.2.
Starostka předložila ke schválení návrh na vyvěšení záměru pronajmout nebytový prostor v budově Obecního domu o celkové výměře 47,1 m2 (po lékaři) za účelem podnikání,
a to nejvyšší nabídce. Nejnižší podání: nájemné 5 000 Kč bez DPH + služby. Nabídky se
budou moci podávat do 17. 10. 2016. Záměr bude vyvěšen dne 9. 9. 2015.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 15.3, k hlasování bylo přistoupeno bez
diskuze:
USNESENÍ č. 15.3
ZO schvaluje záměr pronajmout nebytový prostor v budově Obecního domu, Vranov 24 o celkové výměře 47,1 m2, za účelem podnikání, a to nejvyšší nabídce. Nejnižší podání: nájemné 5 000 Kč bez DPH + služby. Nabídky se budou moci podávat do
17. 10. 2016 do 12.00 hodin. Záměr bude vyvěšen dne 9. 9.2015 a sňat 17. 10. 2016.
Tímto usnesením se ruší usnesení zastupitelstva obce č. 25. 4. z 5. 12. 2013.
Výsledek hlasování: 					
Pro: 7. Proti: 0. Zdržel: 0.
Usnesení č. 15.3 schváleno.
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1.3. Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2017
Starostka předložila ke schválení Příspěvek na financování systému IDS. Jedná se
o příspěvek na rok 2017, který schválilo zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Příspěvek
na jednoho obyvatele činí 50 Kč/rok, celková částka za 739 obyvatel je ve výši 36 950 Kč.
K hlasování o návrhu usnesení č. 15.4 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 15.4
ZO schvaluje výši příspěvku na financování systému ISD JMK na rok 2017. Příspěvek
na jednoho obyvatele činí 50 Kč, celková částka za 739 obyvatel je ve výši 36 950 Kč.
Výsledek hlasování: 					
Pro: 7. Proti: 0. Zdržel: 0.
Usnesení č. 15.4 schváleno.
1.4. Starostka předložila ke schválení návrh usnesení týkající se budoucího daru od
TJ Sokol Vranov. V současné době se s TJ Sokol Vranov projednává možnost převzetí majetku TJ Sokol Vranov, a to. p. č. 365/3 a stavba na p. č. 364 vše v k. ú. Vranov u Brna do
majetku obce Vranov.
USNESENÍ č. 15.5
ZO souhlasí a schvaluje, že TJ Sokol Vranov daruje nemovité věci p. č. 365/3 a stavba na
p. č. 364 vše v k. ú. Vranov u Brna obci Vranov pod podmínkami a s příkazy, že: „obec
Vranov jako obdarovaný bude dar užívat výlučně pro potřeby sportovních, kulturních,
společenských a obdobných akcí obce a jejích občanů.“
Výsledek hlasování: 					
Pro: 7. Proti: 0. Zdržel: 0.
Usnesení č. 15.5 schváleno.
1.5. starostka předložila ke schválení přijetí daru ve výši 15 000 Kč od firmy PORTA
SPES a.s., Maříkova 1, Brno, IČ: 29369886. Dar je určen na obnovu zeleně na p. č. 365/10
v k. ú. Vranov u Brna.
USNESENÍ č. 15.6
ZO souhlasí a schvaluje, přijetím daru ve výši 15 000 Kč od firmy PORTA SPES a.s.,
Maříkova 1, Brno, IČ: 29369886. Dar je určen na obnovu zeleně na p. č. 365/10
v k. ú. Vranov u Brna.
Výsledek hlasování:
				
Pro: 7. Proti: 0. Zdržel: 0.
Usnesení č. 15.6 schváleno.
1.6.
Starostka předložila ke schválení částku na opravu místních komunikací. Jedná se
o opravu místních komunikací Kateřinská, Za Rybníkem a Pod „10“, a to Za Rybníkem
a Pod 10 recyklátem, na ulici Kateřinská asfaltem.
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USNESENÍ č.15.7
ZO schvaluje opravu místních komunikací Kateřinská, Za rybníkem a Pod desítkou za
cenu do 500 000 Kč bez DPH .
Výsledky hlasování: 					
Pro: 7. Proti: 0. Zdržel: 0.
Usnesení č. 15.7 schváleno.
2. VŠEOBECNÁ DISKUZE, INTERPELACE ČLENŮ ZO
Předsedové výborů a komisí:
a) Předseda stavební komise pan Robert Škarecký (dále jen SK) – omluven.
b) Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Zuzana Černá (dále jen KaSK) termín
schůzky – 20. 9. 2016 v budově ZŠ.
c) Předsedkyně finančního výboru Mgr. Andrea Černá (dále jen FV) – omluvena.
d) Předseda kontrolního výboru Mgr. Richard Mach (dále jen KV) – KV se nesešel.
e) Předseda pořádkové komise pan Jindřich Skácel (dále jen PK) – upozornil na komunikaci Žižkov – velké díry, kdy a jak se bude opravovat, dále upozornil na nevyvezené koše
na psí exkrementy a na neustále se ztrácející role pytlíků na koších na psí exkrementy
u zastávky Myslivna. Dále upozornil na špatné dopr. značení u mostku naproti čističky.
Starostka obce odpověděla: zajistí častější vyvážení košů na psí exkrementy a ke komuikaci na Žižkově podala informaci, že víme, že je komunikace Žižkov ve špatném stavu,
není ale možné v současném stavu komunikace zapravit pouze díry, ale je potřeba řešit
opravu komplexně.
Dopravní řešení na komunikace u ČOV se musí prodiskutovat se SÚS, neboť komunikace
nepatří obci.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diskuze občanů:
P. Skácel – kontejner u hřbitova je neustále plný stavební sutě, je potřeba vyřešit.
P. Mach – navrhl výměnu kontejneru u hřbitova za menší a na příštím pracovním zasedání otevřít diskusi ohledně komunikace Žižkov.
P. Skácel – úprava zeleně kolem komunikace na Žižkově, nikoho nezajímá, kolem komunikace je vysoká neposečená tráva.
P. Mach – kdy se tedy uvažuje o opravě Žižkova?
Starostka obce – příští rok z jara, prověříme možnosti opravy, máme nabídku na
opravu komunikace Kateřinská, stejnou technologií by se mohla upravit komunikace
Žižkov.
Starostka obce informovala, že na rozsáhlé opravy komunikací nejsou v rozpočtu obce
finance a že dosud nejsou vypsány žádné dotace na opravu místních komunikací.
P. Šusťáček – kdy se tedy bude opravovat Kateřinská, a kdo povolil motokrosu vybírat
vstupné přímo v kopci (protáčení pneumatik, vír písku)? Kolik stálo dopravní značení?
Proč se alespoň někdy nehlídá, jak ho řidiči dodržují?
Starostka obce odpověděla, že ze strany motokrosu nebyla informována o zastavování aut a vybírání vstupného v kopci na ulici Kateřinská. Upozorní motokros, aby se
to příště neopakovalo.
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•
•
•
•

P. Křivánek, místostarosta – značení bylo financováno částečně z dotací a celková
částka se pohybovala kolem 50 000 Kč.
P. Habr – upozornil na nesprávnost dodržování postupu u oprav komunikací. Pokud
by někdo hlídal správnou technologii – není nutno to řešit projektem a různým zhutňováním.
P. Šustáček – upozornil na nebezpečí ohledně dešťového kanálu u pana Meceroda
a paní Durkotové, komunikace se propadá.
P. Křivánek – všechny obeznámil, že dešťový kanál byl prohlídnut kamerou a je
v pořádku.

Starostka ukončila diskusi.
3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2016
Starostka předložila ke schválení Rozpočtové opatření č. 3/2016, kterým dochází
k úpravě rozpočtu dle skutečnosti k 31. 8. 2016.
K hlasování o návrhu usnesení č. 15.8 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 15.8
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu
a je jeho nedílnou součástí.
Výsledky hlasování: 					
Pro: 7. Proti: 0. Zdržel: 0.
Usnesení č. 15.8 schváleno.
4. Starostka předložila ke schválení Smlouvu č. 10300125968/001, o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591 na zařízení distribuční soustavy
s názvem „Vranov, přípojka NN, Kyseláková“ spočívající v umístění podzemního kabelového vedení v délce 17 m na p. č. 413/2 zapsané na LV č. 1 v k. ú. Vranov u Brna.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 15.9, k hlasování bylo přistoupeno bez
diskuze:
USNESENÍ č. 15.9
ZO schvaluje Smlouvu č. 10300125968/001, o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, zastoupenou společností
E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591 na zařízení distribuční soustavy s názvem
„Vranov, přípojka NN, Kyseláková“ spočívající v umístění podzemního kabelového vedení v délce 17 m na p. č. 413/2 zapsané na LV č. 1 v k. ú. Vranov u Brna a pověřuje starostku podpisem Smlouvu č. 10300125968/001, o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, zastoupenou společností
E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591 na zařízení distribuční soustavy s názvem
„Vranov, přípojka NN, Kyseláková“ spočívající v umístění podzemního kabelového vedení v délce 17 m na p. č. 413/2 zapsané na LV č. 1 v k. ú. Vranov u Brna.
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Výsledek hlasování: 					
Usnesení č. 15.9 schváleno.

Pro: 7. Proti: 0. Zdržel: 0.

5. SCHVÁLENÍ SMLUV A SMLUV SE SMLUVNÍMI STRANAMI
5.1. Schválení vzorové smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Starostka předložila ke schválení vzorovou Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu a jeho nedílnou součástí a nechala hlasovat
o návrhu usnesení č. 15.10.
K hlasování bylo přistoupeno bez diskuze/diskuze:
USNESENÍ č. 15.10
ZO schvaluje vzorovou Smlouvu o služebnosti inženýrské sítě, která tvoří přílohu
č. 2 tohoto zápisu a jeho nedílnou součástí
Výsledek hlasování: 					
Pro: 7. Proti: 0. Zdržel: 0.
Usnesení č. 15.10 schváleno.
5.2. Starostka nechala hlasovat o Smlouvě o nájmu led světelné vánoční výzdoby s firmou MK mont illuminations s.r.o., se sídlem Průmyslová 6, Klášterec nad Ohří,
IČ: 25424769. jedná se o pronájem 3 sad za cenu 30 000 Kč/rok bez DPH. Nájem se sjednává na dobu 5 let.
K hlasování o návrhu usnesení č. 15.11 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 15.11
ZO schvaluje Smlouvu o nájmu led světelné vánoční výzdoby s firmou MK mont illuminations s.r.o., se sídlem Průmyslová 6, Klášterec nad Ohří, IČ: 25424769. Jedná se
o pronájem 3 sad za cenu 30 000 Kč/rok bez DPH. Nájem se sjednává na dobu 5 let.
Výsledek hlasování: 					
Pro: 7. Proti: 0. Zdržel: 0.
Usnesení č. 15.11 schváleno.
5.3.
Starostka předložila ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí darovací. Jedná se
o budoucí darování infrastruktury vybudované na náklady dárce, a to manželů Peslerových, manželů Janíkových a pana Michala a Radka Klimeše na p. č. 413/1, 171/7 171/8
vše v k. ú. Vranov u Brna. Obdarovaný se zavazuje, že bude vybudovanou a darovanou
technickou infrastrukturu provozovat (splašková kanalizace vč. tlakové stanice , VO a vodovodu, který následně předá do provozování BVK, a.s.).
USNESENÍ č. 15.12
ZO schvaluje Smlouvu o o smlouvě budoucí darovací na darování infrastruktury vybudované na náklady dárce, a to manželů Peslerových, manželů Janíkových a pana
Michala a Radko Klimeše na p. č. 413/1, 171/7 171/8 vše v k. ú. Vranov u Brna. Obdarovaný se zavazuje, že bude vybudovanou a darovanou technickou infrastrukturu
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provozovat. ZO pověřuje starostku podpisem Darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: 					
Pro: 7. Proti: 0. Zdržel: 0.
Usnesení č. 15.12 schváleno.
6. ZÁVĚR
Starostka ukončila dnešní veřejné zasedání ve 20.05 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 9. 9. 2016.

SLAVNOSTNÍ KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI 600 LET OD NAROZENÍ
SV. FRANTIŠKA Z PAOLY
Milí přátelé, milí občané Vranova
a farníci, vranovská paulánská komunita si dovoluje pozvat jednoho každého
z vás na nevšední koncert u příležitosti
šestistého narození sv. Františka z Paoly (1416-1507) – zakladatele „Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly“ – u nás:
paulánů. Jedinečnost našeho poutního
místa, jedinečná přítomnost paulánů
nad Alpami a jediná jejich přítomnost
v Česku dodává této události ještě mimořádnou vzácnost, tak jako i fakt, že
jeho šestisté narození souzní s Rokem
milosrdenství, který prožívá celá církev,
a jež se blíží ke svému dovršení.
Chceme tímto koncertem poděkovat za téměř 25 let Božího vedení zde na Vranově, ochranu a pomoc
sv. Františka, poděkovat za naše dobrodince a vyprosit si na jeho přímluvu,
abychom se stali požehnáním pro vás.
Zároveň chceme spolu s vámi prožít
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krásné podzimní pozdní odpoledne
a blížící se vrchol Roku milosrdenství
i v hudebním setkání s postavou našeho zakladatele. On byl nazván „světlem k osvícení kajícníků“, a volával:
„Bůh vás očekává s otevřenou náručí“ – věta, která se stala mottem tohoto roku oslav celé Paulánské rodiny
v jeho třech řádech: mužském, ženském
a terciářském. Konkrétně se budete
moci setkat se sv. Františkem v jednom
z velkého množství zázraků, který Bůh
skrze něj učinil: V zázračném přeplutí mořské úžiny mezi Kalábrií a Sicílií
na plášti spolu se svými druhy, kterou
zkomponoval klavirní mistr Franz Listz
(1811-1886). Tuto krásnou a náročnou
skladbu dokáží zahrát jen opravdoví mistři a vy u toho můžete být.
Program koncertu je ale mnohem bohatší, zazní Missa Bernardi od Josepha
Haydna. Počet účinkujících se blíží stovce.
Programové obsazení navrhl a zajistil vážený pan Martinásek s jeho sborem Rastislav,
sólisty a hudebním tělesem CzechVirtuosi... Koncert se uskuteční 16. října 2016
v 16 hodin. Na tento okamžik se moc těšíme.
Za bratry paulány, P. Pavel Kříž OM, farář

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC PŘI SMS
HLASOVÁNÍ V SOUTĚŽI: „NEJLÉPE
OPRAVENÁ KULTURNÍ PAMÁTKA
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE“
Milí spoluobčané, děkujeme vám za
podporu v hlasování ve zmíněné soutěži, která proběhla na jaře. Díky vašim hlasům jsme se s nově opravenou památkou
Lichtenštejnské hrobky umístili na krásném druhém místě. V naší kategorii i druhé místo bylo odměněno finační částkou:
50 000 Kč, kterou jsme z důvodu bezpečnosti investovali do prořezání listnatých
stromů na náměstí a v areálu hrobky, které
na to čekaly mnoho desetiletí. Ještě jednou
děkujeme za váš hlas a přízeň.
P. Pavel Kříž OM, farář

PODĚKOVÁNÍ ZA POUTĚ
Děkujeme srdečně obecnímu zastupitelstvu a paní starostce za pomoc při organizování letošních vranovských poutí.
Taktéž děkujeme všem „kostelákům“ i „nekostelákům“ za jejich přízeň, pomoc a za
hladký průběh. Kéž vám Bůh žehná.
P. Pavel Kříž OM, farář

LICHTENŠTEJNSKÁ HROBKA
Jak jste se mohli dočíst v předešlých
číslech, 4. 11. 2015 po milé návštěvě knížete Hanse Adama II. s chotí a doprovodem
realizátorů oprav a po znovuvysvěcení
Lichtenštejnské hrobky se kníže rozhodl dál
podpořit opravy související s areálem hrobky a odpočinkem členů jeho drahé rodiny.

Opravy vstupních bran a oprava opěrných
zdí a cest uvnitř areálu je dalším počinem,
ve kterém chce pan kníže ukázat, jak je mu
jeho rodina vzácná a jaké vztahy by si přál.
Knížecí rodina z pietního důvodu si akce
turistického rázu v místě odpočinku svých
drahých nepřeje, a proto bude areál uzavřen. Podařilo se však vyjednat vyjímky. Do
areálu po předešlém ohlášení u bratří paulánů bude možný vstup od května do října
po dobu prohlídky. Dále bude zpřístupněn
na církevní slavnost Božího Těla po dobu
průvodu. Samotná hrobka-krypta bude
zpřístupněna pouze na tzv. „Noc kostelů“
a u příležitosti ohlášených vedených prohlídek kostela a hrobky pro kulturně-historickopoznávací skupiny (po dobu prohlídky).
Ostatní vstup bude pouze na žádost a se
souhlasem sekretariátu ve Vídni. Do hrobky se však můžete dostat kdykoliv virtuální
prohlídkou, na dcvranov.cz či na: http://
hrobka-lichtenstejnu-vranov.pano3d.cz/
Celý areál je pietním místem, místem
modlitby a usebrání. V hrobce bude sloužena mše svatá 2. listopadu v 11hodin za
zemřelé rodiny Lichtenštějnů, do krypty
bude vstup omezen. Současné práce by
měly skončit na podzim a věřím, že pan
kníže zůstane příznivě nakloněn tomuto
poutnímu místu a Vranovu, a opět sem zavítá. Rádi ho uvidíme.
P. Pavel Kříž OM, farář

VRANOV – 2. LISTOPAD – POBOŽNOST
ZA DRAHÉ ZESNULÉ NA HŘBITOVĚ
K účasti na pobožnosti za drahé zesnulé na vranovském hřbitově vás zveme na
14.30 hod. Sraz přímo na hřbitově u kříže.
P. Pavel Kříž OM, farář
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VRANOVSKÁ ŠKOLA

Prázdniny utekly jako voda a ve čtvrtek
1. září 2016 jsme se opět sešli ve školní budově a zahájili společně s paní starostkou
obce nový školní rok.
Tentokrát jsme uvítali 20 nových prvňáčků, kteří vytvořili samostatnou třídu.
Vzhledem k tomu bylo nutné letos sloučit
ročník druhý a třetí do třídy druhé a čtvrtý
s pátým do třídy třetí. Při navýšení kapacity předškolní třídy na počet 21 navštěvuje
školní budovu základní školy od letošního
září 85 dětí a dalších 30 dětí chodí do školky na Žižkov.
Jsme rádi za stále rostoucí počet našich
žáčků a již teď přemýšlíme o další rekon-
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strukci a navýšení kapacity našich zařízení.
Doufejme, že počet dětí se do budoucna
nebude snižovat a nám se konečně podaří
osamostatnit všechny postupné ročníky
1. stupně základní školy.
Všem dětem i zaměstnancům obou
škol přejeme co nejpohodovější školní rok
plný nových událostí, pěkných zážitků
a v neposlední řadě také mnoho nových
poznatků a vědomostí.
Rodičům přejeme co nejklidnější průběh velkých změn a hlavně mnoho síly
a klidu při povzbuzování svých ratolestí ve
školní práci dětí.

VRANOVSKÉ PRANOSTIKY
Vranovské pranostiky
Fakt, že letos v září ani v srpnu ve Vranově skoro nezapršelo, většinu obyvatel
naší vesnice evidentně příliš nevzrušil.
Když se ale opřeme o svědectví obecní
kroniky, nemusíme dvakrát hádat, jak by
za podobné situace vyváděli naši předkové. Obživu sice většina z nich obstarávala
v brněnských, adamovských a blanenských fabrikách, ale bez úrody z polí a políček si Vranované ještě v padesátých letech nedovedli svoje živobytí představit.

Výmluvně o tom svědčí zápisy kronikáře Metoděje Drexlera z roku 1947, kdy
střední Evropu postihlo zničující sucho.

růže z Jericha
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Kronikář hlásí už k 8. červnu stálá tropická vedra, ve stínu 35 stupňů Celsia, na
slunci naměřil 51 stupeň. „Vše vyprahlé, trávy málo,obilí žloutne. Vše sena již
doma, čtvrtina obvyklé úrody. Brambory
trpí suchem, třešně rychle zrají,“ píše se
v kronice. „Jakmile jdou mraky od západu, jest Babí lom tak rozžhaven (jsou
tam statisíce tun kamene), že zde nikdy
neprší, sálající kamenná výheň mraky rozežene. Prší jen tehdy, když přijde strašná
bouře, která to přemůže. Listí ze stromů
spadlo již před Václavem, uschlé i ovoce
jest, vše malé, otrhané, uvařená scvrklá
jablka i ořechy. Jest to národní neštěstí, naše katastrofa to letošní sucho,“ píše
Drexler, který ještě před svátkem sv. Václava na konci září naměřil 34 stupňů Celsia.

kakost smrdutý
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Žně byly toho roku ukončeny už koncem července (to je mimořádně brzy,
kdybyste třeba tápali po významu této
informace) a Vranované byli plni úzkosti,
jak přežijí další rok. „Právě jsem dnes vystlal poslední slámu z letošní sklizně pod
dvě prasata a tři kozy z pole o rozloze
60 arů obilnin. Jindy ji nevystelu ani za
celý rok. Dej Bůh, že na rok nám bude počasí příznivější,“ zapsal kronikář s neskrývanými emocemi dva dny po sv. Mikuláši.
V následujících letech tedy vranovští
sedláci i záhumenkáři s napětím sledovali nebe a byli mimořádně citliví na každý
úkaz, který byl příslibem životodárného
deště. Kronikáře Drexlera zaujala na jaře
1950 veliká bouře, která přešla přes Brněnsko na Velikonoční pondělí 17. dubna
1950. Hned si vzpomněl na pranostiku
„Kolik dní před svatým Jiřím (24. dubna)
hřmí, tolik dní po něm mrzne.“ Jak to nakonec na vranovských polích dopadlo,
se v kronice nepíše, podle všeho se ale
pranostika nenaplnila, protože podle historických záznamů o počasí byl počátek
května 1950 poměrně teplý.
Kronikáře ale začátek roku 1950 inspiroval k soupisu pranostik, kterými se za

žluna zelená sameček a samička

starých časů řídily krátkodobé hospodářské plány vranovských rolníků. „Před východem slunce slabé červánky – pěkný
den se slibuje. Jsou-li však větší a růžové,
značí vítr. Jsou-li barvy cihlové, bude jistě
ve dne pršeti. Též zajde-li slunce po vyjití
za mrak – prší ten den. Je-li ráno dusno,
přijde bouře,“ zaznamenal Drexler letité
zkušenosti své a svých předchůdců. Těm
se ani nesnilo o dnes běžně dostupných
on-line informacích z dešťových radarů
či o numerickém modelu Aladin, přesto byli schopni leccos podstatného zachytit. „Zapadá-li slunce do mraků, je to
znamení blížícího se deště. Jasně-li slunce zapadá, druhý den bude pěkně; je-li
však na východě při tom žlutokrémová
neb tmavá stěna, do rána přijde lijavec.
Západ slunce při ohnivé záři, druhý den
bude škaredě. Je-li tato zář cihlové barvy a velkého rozsahu neb nabude-li celý
kraj širokožlutavé neb zelenožlutavé bar-

vy, připravme se na delší deštivé počasí.
Je-li delší dobu bez mráčku krásné počasí a najednou se nám ve velké výši ukáže
několik či jeden mráček a zmizí, zítra jistě
prší,“ líčí kronikář nepochybně jen zlomek zkušeností, které v předvídání počasí ovládali vranovští zemědělci.
Neopírali se přitom jen o obrázky, které
líčilo slunce a mraky na nebi. Pozorovali
i další signály, například ty, které vysílala
zvířata. Blížící se déšť signalizovali mimo
jiné holubi, řadící se vedle sebe na hřebenech střech, stejně jako nápadná popudlivost včel, vos a komárů. Všímali si také
klesajícího kouře z komínů a probouzejících se revmatických a nervových bolestí.
„Sedí-li husy a mají zastrčené zobáky pod
křídly, přijdou chladné deště. Totéž, páchnou-li hnoje a močůvky,“ píše kronikář.
O pár let později doplnil Drexler kolekci pranostik o další sadu: „Dobře předpovídají některá zvířata a rostliny. Žáby,
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kakost hnědočervený

jak na poli kuňkají, prší jistě za 12 hodin.
Cvrčci jak začnou na mezi cvrkati, prší do
dvou hodin. To jsem sám mnohokráte
vyzkoušel,“ dušuje se kronikář. „Jestliže
vlaštovky létají nízko při zemi, ještě ten
den bude jistojistě pršet. Zde jest to samozřejmé: jest velmi nízký tlak vzduchu,
hmyz jest sražen k zemi a vlaštovky létají
za potravou. Vznáší-li se vysoko ve vzduchu, bude pěkně.“
Kronika obsahuje i další postřehy: „Vrána, jak si vykračuje v poli a loví brouky
– změna počasí! Kuká-li kukačka v údolí, bude pršet. Kuká-li na kopcích, bude
pěkné počasí. Kokrhá-li kohout večer
před šestou hodinou, bude druhý den pršet. Ráno však kokrhá-li po šesté hodině,
20

kakost smrdutý

pak bude velmi pěkně. Jest toho mnoho:
drží-li se drůbež u domu, věstí to škaredé
počasí. Při pěkném počasí toulá se drůbež daleko od domu. V lese: žluna zelená,
krátce-li povolává, přijde rychlá změna
počasí. A krutihlav vřeští-li pronikavě, pak
prší jistě za dvanáct hodin,“ radí kronikář,
jak být připraven na rozmary počasí. Pokud byste snad měli potíže rozeznat povolávání žluny či vřeštění krutihlava, na
internetu naleznete dostatek obrazových
i zvukových záznamů, které vás poučí.
Stejnou příležitost máte, pokud jde
o rostliny, které starým Vranovanům radily s předpovědí počasí namísto televizních rosniček: „Čapí nůsek (hojně roste ve
vranovských lesích), smršťují-li se seme-

na, znamená to, že je vlhký vzducha nízký tlak, takže bude jistě brzy pršet. I růže
z Jericha, uzavře-li se, prší ten den. Roste
hojně v zahradách“ zapsal kronikář. Čapí
nůsek je lidový název pro kakost. Přinejmenším dva z jeho druhů – kakost hnědočervený a kakost smrdutý jsou dodnes
ve vranovském okolí velmi rozšířené.
V roce 1955 se kronika věnuje i dlouhodobějším prognózám. Metoděj Drexler
samozřejmě zmiňuje okřídlenou pranostiku „Únor bílý, pole sílí“, ale podle jeho
názoru jsou mnohem důležitější další
měsíce: „V březnu prach a v dubnu bláto,
rolníkovi jest nad zlato.“ V březnu se má
podle životní zkušenosti kronikáře „vše
zaset a v dubnu, při vláze, vše pomalu klíčí a roste“. Jaro je ostatně pro zemědělce
klíčové období, proto je v kronice také
nejvyšší koncentrace pranostik právě pro
toto období.
„Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim
požehnání přináší. Má býti něco teplého
deště, ale mnoho ne,“ vyhrazuje si kronikář. S dalším pořekadlem, které slýchal
z úst otců a dědů, ale rozhodně nesouhla-

sí. Jde o pranostiku Vlhký a chladný máj,
ve stodole ráj. „Zde to však nesedí!“ namítá Drexler. „Pro vegetaci je příznivý květen, kdy je vyrovnané počasí bez velkých
denních i nočních výkyvů, má býti méně
vlhký a mírně vlažný. Velká tepla škodí,
vše rychle vyroste,“ vysvětluje vranovský
kronikář. Ideální červen nemá být chladný a deštivý, protože kvete obilí a je třeba
sušit trávu. V červnu má být teplo, potřebné k opylení květů, aby mohly létat včely
a další hmyz. Právě takový – tedy teplý
a bez dešťů – byl podle zápisu rok 1955.
„Z toho viděti, že na vše máme vysvětlení, jen jest nutno všeho si všímati
a nechoditi v přírodě se zavázanýma očima. Příroda jest náš starý a dobrý učitel,“
připomíná Drexler.
Z toho viděti, že neprohloupíme, budeme-li i dnes pozorovat svá hejna drůbeže a poslouchat kokrhající kohouty.
A kdyby se snad někomu podařilo překonat
oplocení kolem obecního rybníka, může se
ke svému prospěchu zaposlouchat do kuňkání moudrých vranovských žab.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Ani jsme se nenadáli a máme tu krásný
podzim. Doufám, že si všichni užili prázdninového odpočinku a děti načerpaly
síly do nového školního roku. Pro nás
o prázdninách začala práce s plánováním
a organizací nejdůležitější letošní akce.
Hodový výbor se scházel na pracovních
poradách a připravoval dopodrobna
program hodů. Bylo třeba organizačně
zajistit mnohem více věcí než při pořádání hodové zábavy v obecním domě. Od

začátku bylo prvořadým úkolem sehnat
vše, co je třeba a za co nejmenší finanční
náklady. Rozběhly se jednání s možnými
podporovateli této akce a postupně se
skládala stavebnice pro naše hody. Bylo
třeba zajistit podium, posezení, osvětlení, hygienické zařízení, občerstvení, výluku autobusů a další méně či více důležité věci. Hody začaly již v pátek stavěním
máje před hasičkou a novinkou bylo posvěcení máje otcem Pavlem, pro kterého
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to byla také premiéra. Ale s úsměvem se
vše zvládlo a mája se za pomoci jeřábu
postavila. V sobotu dopoledne se rozešli
stárci po obci zvát občany na hodovou
zábavu a mezi tím jsme připravili stoly
a lavice, stánky, výzdobu. Ve čtrnáct hodin byly oficiálně zahájeny hody předáním hodového práva stárkům, kteří zatancovali moravskou besedu společně
s dětmi ze základní školy. Přišlo se podívat velké množství občanů, pro které
bylo připraveno posezení a občerstvení
ve stáncích. Poté se průvod vydal Březinou k myslivně a cestou stárci zatancovali
a zazpívali starším občanům. U myslivny
zatančily děti moravskou besedu a průvod se přes Žižkov po několika zastávkách na občerstvení vrátil k hasičce. Večer byl zahájen úvodním slovem starosty
sboru a s přáním dobré zábavy mohl začít hodový rej. Mladí stárci nám opět zatancovali besedu a večer probíhal v příjemné atmosféře a za hezkého počasí.
O půlnoci jsme uspořádali soutěž o ceny
a díky sponzorům se objevily zajíma-
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vé a hodnotné ceny (např. divoké prase
a krásná mája). Hodová zábava končila
v ranních hodinách a úklid probíhal skoro
celou neděli. Celkové hodnocení této výjimečné akce je podle ohlasu návštěvníků dobré. Kdo se přišel podívat, tak mohl
posoudit. Závěrem musím poděkovat
přípravnému výboru Věře Němcové, Robertu Škareckému, Janu Klímovi, Jirkovi
Majerovi, Oldřichu Křípačovi, Pavlu Škareckému a v neposlední řadě všem malým a velkým stárkům. Velké poděkování
patří obci Vranov i všem našim sponzorům a pořadatelům, bez kterých by se nedala akce takového rozsahu konat.
Připomínáme všem, aby dbali zvýšené
opatrnosti při podzimním pálení klestí
a raději ukládali klestí a listí do kompostérů nebo pálení nahlásili na www.firebrno.cz v aplikaci „pálení klestí“. Přejeme
občanům krásný podzim a hodně úrody
při sklizni jejich zahrádek.
Miloslav Křivánek,
starosta SDH Vranov
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