Informace Obecního úřadu
Výpis z obecně závazné vyhlášky obce Vranov
Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
(1) Suché rostlinné materiály nelze spalovat v období od začátku května do konce
září v době od 6 hodin do 17 hodin
(2) Suché rostlinné materiály nelze spalovat v období celého roku v neděli a státem
uznaných svátcích v době od 6.00 hod do 22.00 hodin.
Úplné znění vyhlášky č. 1/2007 je dostupné na www.vranov.cz.
Kulturní komise dne 4.2.2009 na Obecním úřadě Vranov
Přítomni:
Za obec Vranov:
Za TJ Sokol Vranov:
Za SDH:
Za DD Vranov:
Za ZŠ Vranov:
Za farní úřad Vranov:
Za AMK Zbrojovka Brno:

Marek Juha, Kateřina Jetelinová
Libuše Hufová, Jarmila Dostálová
Miloslav Křivánek
Ilona Jabůrková
Zuzana Černá
sestra Zdislava, P. Hanslík
Jindřich Skácel

Přítomni se sešli za účelem naplánování a pořádání kulturních a sportovních akcí v roce
2009 v obci Vranov.
Byl předložen od AMK Zbrojovka Brno seznam akcí pořádaných v areálu motokrosu
• konec února-začátek března – předváděcí akce firmy ASKO KC s.r.o. (prodejce
motocyklů Kawasaki)
• konec března-začátek dubna(dle počasí) –klubový přebor jezdců AMK-zahájení sezony
2009
• březen-listopad -1x měsíčně adrenalinová jízda terénem autem Hummer (bonus k
balonovému létaní)-firma Madair
• duben-říjen – pravidelné treninky 14-19h.-úterý+čtvrtek-dospělí,středa-děti
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8.5.09 – Nova Cup –motokrosový závod
15.5.09 – Kolo pro život – černá Hora-závod horských kol
31.5.09 – Přebor Moravy-motokrosový závod
4.7.09 – Přebor Vysočina- motokrosový závod
červenec – soustředění mladých motokros.jezdců (50,65,85ccm)-fyzické testy+ jízda
1.8.09 – KA kap - motokrosový závod
srpen - soustředění mladých motokros.jezdců (50,65,85ccm)-fyzické testy+ jízda
12.9.09 – Meteor Cup - motokrosový závod
17.9.09 – Vranovská empiáda 2009 - 1
konec října - (dle počasí) –klubový přebor jezdců AMK-ukončení sezony 2009

Obecní úřad seznámil přítomné s akcemi, které bude pořádat obecní úřad.
• 15.3.2009 koncert pěveckého sdružení MORAVAN v kostele na Vranově
• 1.5.2009 v OD koncert Nešvilský krůžek –navázal by na oslavu 70. narozenin pana
Knutha -ve spolupráci s Andrejem Bielakem
• Cca ½ května – sobota – Den Ponávky – na Vranově – pořádá pořádá svazek obcí
Ponávka – Česká, Lelekovice, Vranov
• 17.9.09 – Vranovská empiáda 2009 - 1
• Předběžně 7.11.09 – koncert v OD skupina Javory
Kulturní komise předložila přehled akcí
• 17.5.09 závod dvojic na kole (dítě – rodič)
• Mikulášská besídka a mikulášská zábava
• Zpravodaj obce Vranov vyjde 4x v roce – uzávěrky 30.3., 31.5., 30.9. a 30.11.09
Dětský domov
• 30. a 31.5.09 oslava 60. výročí vzniku DD na Vranově
• 7.7. – 20.7 DD mimo provoz
Akce pořádané TJ SOKOL:
• 4.2.2009 Valná hromada k oslůavě 90. výročí založení TJ SOKOL na Vranově
• 21.3.09 turnaj ve volejbale (v tělocvičně v Kuřimi)
• 23.5.09 sportovní den pro žáky – hry, volejbal smíšených drzžstev – hřiště Turisťák
• 6.6.09 zábava na hřišti Sokolák – společně s SDH Vranov
• 5.9.09 zahájení školního roku – hry a táborák pro děti – hřiště Turisťák
• listopad – výstava v OD
ZŠ a MŠ Vranov
• 6.2.09 Sokolské plavecké závody
• 6.-7.2. Brněnský tučňáček- plavecké závody
• 14.2.09 žáci budou tančit besedu na valné hromadě TJ Sokol
• 18.2.09 odpolední výlet na běžkách
• 20.2.09 návštěva kina Olympie-Cesta na měsíc
• 23.2. – 27.2. 09 jarní prázdniny
• 1.3. – 7.3. 09 zimní škola v přírodě, Karlov 2009
• 2.4.09 účast ZŠ v soutěži – Dětská scéna 2009- bajka
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3.-4.4.09 Noc s Andersenem – noční předčítání pohádek
8.4.09 Odpolední pletení pomlázek
9. a 10.4. 09 velikonoční prázniny – jednodenní výlety na kole
14.4.09 Kinderiáda- okresní atletická soutěž
29.4.09 návštěva Antroposu v Brně
30.4.09 čarodějnický rej
1.5. – 3.5. 09 víkend – kola – Rudice
8.5. – 10.5. 09 víkend – kola Sloup
červen – škola v přírodě (7. – 12.6. MŠ, 21. – 26.6. ZŠ)
2. týden v červenci – kola
20.7.09 29.7.09 voda - Ohře
26.9.09 hody

Fara Vranov:
• sobota 16.5.09 odpoledne - pouť ministrantů - 14.30 mše sv. s otcem biskupem ve
svatyni, kluci a holky všude! :-)), cca 10 autobusů
• neděle 14.6.09 průvod Božího Těla po vesnici - cca od 9 hod.
• úterý 8.9.09 hlavní svátek na Vranově, Narození Panny Marie - celostátní pouť seniorů
- podrobnosti budou dodány
SDH:
• 28.2.09 Ostatky
• 30.4.09 pálení čarodějnic
• 6.6.09 – zábava společně s TJ Sokol
• 26.9.09 hody
21. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 2.2.2009
1.1 Do 15.2.2009 je možno podat žádost o dotaci z POV na JMK. Obec Vranov bude
žádat o dotaci ve výši 200 000,-Kč, dotační titul DT 4 na opravu místních komunikací
– zřízení parkoviště u hřbitova a dobudování chodníku.
1.2 Starosta předložil návrh na dar pro TJ Sokol Vranov k 90. výročí vzniku TJ Sokol.
Starosta navrhuje darovat TJ Sokol Vranov 90 000,- Kč s tím, že peníze budou
sloužit na dofinancování dotace, kterou TJ Sokol požádá na dokončení hřiště
Turisťák. TJ Sokol předloží studii vč. rozpočtu na práce na hřišti TJ Sokol Vranov
Turisťák.
1.3 Na VZZO 15.9.2008 bylo schváleno zhotovení nového pasportu dopravního značení
obce Vranov. Dne 23.1.2009 proběhla schůzka za účasti Policie ČR, zástupce SÚS,
projektanta a zástupců obce a byly projednány veškeré změny a doplnění dopravního
značení , která bude obec v novém pasportu požadovat.
ZO schvaluje obsah nového pasportu dopravního značení v obci.
1.4 Starosta předložil nabídku firmy URBANIA na doplnění vitrín u OU a na zastávkách
autobusů.
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1.5 Místostarostka obce předložila ZO nevymahatelné pohledávky obce Vranov ve výši 7
300,- Kč. Jedná se o pohledávky, které není jak vymáhat a navrhuje vyjmutí těchto
pohledávek z účetnictví obce. Tyto pohledávky budou vedeny pouze jako informace
mimo účetnictví (3 190,- Kč hrobové místo, 3 360,- Kč odpad, 750,- Kč pes).
Bod 2) Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
Nebyl osvětlen vánoční strom, obec by měla mít nasvícen vánoční strom.
Pokácení suchého stromu v Aleji projednáno s polesí Útěchov.
Různé připomínky a diskuze k dopravnímu značení v obci.
Bod 3)
Na obecní úřad Vranov byly předloženy 3 nabídky na „Projektovou dokumentaci pro
územní rozhodnutí a stavební povolení k terénním úpravám na pozemcích č. 305 a č. 26/2
a projektovou dokumentaci pro vodoprávní povolení k zatrubnění a terénním úpravám na
pozemku 309/27 v místě kde sousedí s pozemky č. 305 a č. 26/2 vše v k.ú. Vranov
u Brna“.
Bod 4)
Předseda kontrolního výboru p. Káňa přednesl zprávu o provedení inventarizace za
r. 2008. Dále předložil Rozhodnutí o odpisu a likvidaci neupotřebitelného majetku bude
předáno likvidační komisi k řešení.
Bod 5)
Starosta předložil návrh smlouvy o smlouvě budoucí na odkup části pozemku p.č. 130/2
v k.ú. Vranov u Brna k vybudování obratiště. Po vybudování bude obratiště zaměřeno
a cena za odkup bude do 10 tis. Kč.
Bod 6)
Místostarostka předložila návrh na vybudování pracoviště CZECH POINT na obecním
úřadě Vranov, s tím že do konce března 2009 je možno požádat o dotace ve výši 93 927,Kč. Obec dofinancuje 15%. Byla předložena nabídka firmy Galileo Corporacion, která
provádí zřízení pracoviště na klíč.

Výpis 22. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 17. 3.2009
Bod 1)
Starosta informoval o činnosti OÚ od posledního zasedání:
1.1 a) 15.3. 2009 se uskutečnil koncert Akademického pěveckého sdružení
MORAVAN z Brna
b) v sobotu 21.3.2009 se uskuteční sběr nebezpečného odpadu na HD od 8.00 do
10.00 hod
c)
starosta informoval o možnosti společného vybudování cyklostezky s MČ Brno –
sever, MČ Útěchov, obcí Vranov a ŠLP Křtiny
d) Místostarostka informovala o zhotovení sochy v rámci Svazku obcí Ponávka
Návrh byl schválen zástupci jednotlivých obcí. Dále informovala o Dni Ponávky,
který se uskuteční 16.5.2009 na Vranově
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1.2 Místostarostka informovala o provedení kontroly hospodaření příspěvkové
organizace – ZŠ Vranov dle zákona, kterou provedla společně s paní Andreou
Černou z finančního výboru. Kontrola proběhla po uzavření účetnictví roku 2008 dne
13.3.2009
1.3 Firma IFM Group a.s. Brno předložila projekt na přeložení zpomalovacího prahu na
p.č. 302/11 v k.ú. Vranov u B z důvodu vybudování vjezdu z p.č. 302/14 a 302/16.
Zastupitelstvo obce souhlasí s přeložením prahu dle předložené dokumentace. S IFM
Group bude uzavřena dohoda, ve které budou stanoveny podmínky realizace
přeložení prahu.
1.4 Firma NOEL předložila nabídku na rozšíření hlavní stanice TKR ve formátu DVB-T v
pásmu UHF/K59 za cenu 12 953,- Kč vč. DPH.
1.5 Kronikář obce předložil ZO ke schválení zápis do Obecní kroniky za rok 2005. ZO
schvaluje předložený zápis a souhlasí s výplatou odměny ve výši 5 000,- Kč.
1.6 Předseda likvidační komise předložil návrh na likvidaci nepotřebného majetku vč.
uvedení způsobu likvidace.
Bod 2) - diskuze:
Otázky ohledně studie na rekonstrukci základní školy - nebude na tomto zasedání řešeno,
termín výběru bude posunut do konce dubna.
Bod 3)
Místostarostka obce předložila Nařízení vlády č.20/2009 Sb. kterým se mění nařízení vlády
37/2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
Starosta obce navrhl schválit odměny ZO, výborů, komisí a starosty v souladu s tímto
nařízením.
Bod 4) Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2008.
Místostarostka předložila Výroční zprávu o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
za rok 2008 ke schválení.
Bod 5)
Starosta předložil návrh změny ceny z důvodu snížení DPH firmy Gansewinkel. ZO
souhlasí s předloženou cenou a pověřuje starostu podpisem Dodatku ke smlouvě s firmou
van Gansewinkel.
Bod 6)
Výběr vítězné studie – „Architektonická studie na rekonstrukci a dostavbu školy, přístavbu
či novostavbu školky, novostavbu haly tělocvičny školy a stavbu nového sportovního
areálu ve Vranově“ provede zastupitelstvo obce Vranov na veřejném zasedání
zastupitelstva obce Vranov do konce dubna 2009.
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Sbor dobrovolných hasičů Vranov
Každoroční hodnocení roku minulého jsme provedli na výroční valné
hromadě v lednu. Za účasti 65 procent členské základny byla naplánována
činnost sboru na letošní rok.
Mimo výcvik a údržbu zbrojnice budeme pořádat, spolupořádat a zajišťovat tyto akce:
ostatkovou zábavu, zabíjačku, pálení čarodějnic, dětský den, country večer, cyklistické
závody, poutě, empiádu, hody a podobně. Na všechny akce budete srdečně a včas zváni.
Ostatková zábava včetně pochování basy se konala koncem února. K tanci poslechu a reji
masek hrála opět hudební skupina Relax. Při hodnocení soutěže o nejlepší masku zvítězili
originální Otík a pan Pávek z filmu Vesničko má středisková.
První jarní den jsme přivítali zabíjačkou před zbrojnicí, kde jsme něco pojedli a popili.
Od začátku roku jsme zasahovali u požáru hotelu ve Svinošicích, bytu v Adamově,
několika dopravních nehod a spadlých stromů.
Rád bych Vás pozval na pálení čarodějnic dne 30. dubna. Dětský den na sokoláku
a country večer, který pořádáme společně se Sokolem. Obě akce dne 6 června.

Miloslav Křivánek, starosta SDH
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Kronika vzpomíná
Jedno slabé cvaknutí dálkového TV ovladače a můžete navštívit
cizí kraje, prožívat svoje osobní štěstí prostřednictvím televizních
seriálů, nebo se necháte u televizních zpráv stresovat
katastrofickými událostmi. Nebo můžete jen tak sedět a relaxovat
u TV a mít pocit že nejste sami.
Jedno slabé, snad jen tušené, neslyšitelné cvaknutí, cvaknutí, na vašem počítači, slabý
svist ventilátoru a nekonečný proud elektronů vám otevírá netušené možnosti. Do pohodlí
vašeho domova vám doslova vtrhne celý svět. Nejste pasivně odkázáni, na to co vám
druzí připravili.
Je to jako by jste vstoupili do nekonečné interaktivní knihovny a je jen na vás, po které
knize sáhnete, kterou knihu otevřete. Jste zde jen vy a knihy a vy určujete pravidla. Tisíce,
miliony živých knih. Lákají vás k otevření a v každé leží nový nepoznaný svět.
Je jen a jen na Vás po které knize sáhnete a které zůstanou stranou vašeho zájmu a víte,
že nikdy nebudete schopni otevřít všechny.
A tak cestujte po okolí, díváte se co se nového děje ve vaší obci, v obcích okolo, ve Vašem
kraji.
Třeba ale zavítáte jen tak na skok, abyste zjistili, kdy Vám jede nejbližší autobus do města.
Komunikujete s přáteli, navazujete nová přátelství a je to jen na Vás co chcete. A to vše
téměř zadarmo, navíc neopustíte pohodlí Vašeho křesla obývacího pokoje. To vše je
možné. A neuvěřitelné. Aniž bychom si to uvědomili, ovlivnilo to náš život a většina z nás
to považuje za věci běžné, všední, obyčejné.
Přesto, kdo si dnes položí otázku? Šlo by toto všechno, pokud by nebylo elektřiny? Stačí
jeden výpadek třeba z důvodu vichřice a najednou je veliký problém. Zkusme se ale vrátit
na začátek a ne o moc, třeba jen před elektrifikaci naší obce.
Ale tady nám již elektřina nepomůže, prostě není a proto, nezbude nám, než zalistovat v
místní kronice. Není toho málo, snad proto, že již tenkrát někteří věděli, jak obrovský
význam elektřina bude hrát.
Tak pojďme se podívat, jak to vlastně tenkrát bylo.
11/7 1930 byla velká slavnost zapnutí elektrického světla. Slavnost zahájil za veliké účasti
místního i okolního obyvatelstva i mnoho hostí z Brna, starosta obce Holešovský František,
přivítáním přítomných a předal slovo členu elektric. poradního sboru, proffesorovi na české
vys.škole technické v Brně, p.Sumcovi, kterýž při lampě petrolejové velmi obrazně a věcně
o významu dne jak pro Vranov , tak pro jeho okolí,promluvil. Po jeho od srdce plynné řeči ,
promluvil p. Zdráhal. Z Moravských elektráren.
Na to starosta poděkoval všem, kteří za práci a ochotu za kterouš se přičinili o to, aby den
tento, tak dlouho čekaný , co nejdříve se přiblížil. Potom vybídl nejstaršího člena obecního
zastupitelstva bývalého dlouholetého o obec tak zasloužilého se starosty, Karla
Holešovského, aby rozsvítil, což tento za všeobecného nadšení, sám jsa velmi pohnut,
učinil, za jásavých zvuků místní hudby. Tím dokončena byla práce všech, co měli v
myšlenku tuto zájem a chtěli elektriku. Dík, sv. Dík všech občanů, budiš vysloven
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nynějšímu obecnímu zastupitelstvu za starostování zástupce strany české socal. Františka
Holešovského, že odvaha jejich učiniti, po sobě památku, stala se skutkem. Pravím, kdyby
ničeho jiného neučinili, dost již tímto skvělým činem učinili a svůj zářný příklad na věčné
časy všemu občanstvu tímto dali. Na paměť jejich cituji jména jejich: Holešovský František,
Holešovský Karel, Dvořáček Osvald, Holešovský Josef, Svítil Jan, Řeholka Karel, strana
č.soc. Komárek A, Drtil Josef, Jařek A. Strana lidová, Skoupý Josef, Kučera Rudolf,
Hemzal Vojtěch, Skácel J. Holešovský Ferdinand strana komunistická. Samosdřejmě, že
vše nešlo tak lechce a, bylo nutné překonati mnoho překážek, avšak houževnatostí všech
bylo díky korunováno úspěchem.
A následuje poměrně rozsáhlý přehled, ba přímo technický popis provedení elektrifikace
Vranova, včetně cen za elektřinu včetně přípojek. Velmi zajímavé a z našeho pohledu
úsměvné. Snad jen malá část pro ukázku.
Tož jest již po slavnosti, petrolejky půjdou na odpočinek? Kdeže, budou svítit v zašlých
starých časech a nenávratně se svými kamarády (odloženými) a sice ohněm, olejničkami,
pozorovati nové světlo, které opanovalo jejich pole. Na jak dlouho asi? O pravda, nikdo
nevíme, co nám přinese nová doba, že snad na několik století, půjde žárovka na
odpočinek a ustoupí novým moderním osvětlením. Taky se snad potom vyskytnou
jednotlivci, kteří budou lpěti zase na žárovce, tak jako na petrolejce, neboť všichni majitelé
domů se na síť nenechali připojiti. Vedení je myšleno pro všechny i po rozšíření obce asi
v síle 75 kg vat hodin.
Jen jedno slabé cvaknutí vypínačem osvětlení při návratu po celodenní práci a domov mi
prostřednictvím žárovky, zalije příjemné sluneční světlo. Od dnešního dne to není ale už
není jen tak automatická věc, protože s tím mám spojenou historii a vím, proč tomu tak je
a komu za to vděčím.
Zkrátka jsem jen prostřednictvím nekonečného proudu elektronů otevřel jednu z knih, která
mi zase řekla něco více o naši historii.
Třeba příště zkusíme otevřít další knihu a třeba z naší historie, protože ty jména, na které
jsem v místní kronice narazil,mnohým z nás nic neříkají a přesto jsou to lidé které jinde
velmi dobře znají, ale to už jiný příběh.
Jaroslav Nedoma ml.

Školní zprávy
Vranovské školní zážitky od ledna 2009
První třídenní volno o pololetních prázdninách jsme prožili v Poutním
domě u Králík.
Každodenní výlety na běžkách se nám všem moc líbily. Když jsme v
pátek 1.2.2009 nazouvali běžky, pro většinu z dětí to bylo vlastně úplně poprvé. Již několik
let nám sníh na Vranově nepřál a tak to vlastně ani nebylo kde vyzkoušet. O to více jsme si
to všichni užívali letos. Moc jsme se u toho nasmáli a padat do sněhu, který byl jako peřiny,
jsme si vyloženě užívali.
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Jenom co jsme přijeli a vrhli se do dalšího školního pololetí, přišel týden jarních prázdnin,
který jsme strávili společně s rodiči. Hned v neděli po jarních prázdninách nás čekal odjezd
směr Jeseníky.
Jak už to bývá každoročním pravidlem, tak se i letos všichni žáci školy na Vranově
zúčastnili lyžařské školy v přírodě v Jeseníkách u Bohouše.
Tentokrát jeli všechny děti ze školy, šest předškoláčků a dva čtyřletí talismánci – Klárka
Pánková a Kryštůfek Dobeš. Z doprovodu jsme postrádali pana učitele Ryšánka, který si v
době jarních prázdnin nechal již podruhé v tomto školním roce operovat koleno. Nahradil
ho nám pan Dobeš, který vedl první lyžařské družstvo a určitě děti mnohému naučil. Touto

cestou mu děkujeme za výpomoc a doufáme, že se mu v Karlově líbilo.
Černou tečku nám bohužel za celou akcí udělal zloděj, který si při vykradení školy odnesl
i fotoaparát s kartami, kde byly všechny fotky a vzpomínky na letošní školu v přírodě.
Zážitky z dobře stráveného týdne Vám přiblíží úryvek Romči Kopecké a Lucky Šebelové.
HORY 2009
Když jsem si balila věci do tašky, tak jsem se ptala sama sebe: „V jakém pokoji budu?
S kým budu ve družstvu?“
Při odjezdu jsem se dívala z okna a mávala rodičům
Při příjezdu jsem nemohla najít tašku s lyžáky.
Taška se našla v autobuse.
Když jsme lyžovaly, tak Sabča pořád padala.
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Obědy byly prima a hlavně ten poslední – smažený sýr.
Nejvíc mě zaujala záchranná noční hra, kdy se ztratila naše kamarádka Majda a naše
družstvo Evropy ji muselo hledat.
Večer jsme hrály hry, celý týden uběhl jako voda. Bylo to super.
Lucie Šebelová
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Tento rok jsme jeli s naší školou zase na hory. Sedět v autobuse vzadu bylo super, protože
byla sranda, a tak nám ty hory pěkně začaly.
1. DEN
Když jsme přijeli, museli jsme nejdřív vyskládat všechny věci z autobusu (to ale dělali
jenom kluci). Asi za půl hodiny jsme byli rozděleni do pokojů, a potom si jenom vzít
šusťáky a hurá ven. Venku byla zima, ale to nám ani tak nepřišlo, protože jsme hráli různé
hry o body, které byly pro naši hru velice důležité. Když jsme se vrátili do chaty, měli jsme
večeři. Po večeři si paní učitelka vzala všechny kromě mě a dalších čtyř kluků. Těm, co
zbyli, rozdala zvířátka a nikdo své zvířátko nesměl prozradit. Potom šli všichni kromě nás
pěti spát. Dostali jsme hrozně těžký úkol – rozluštit jména napsaná morseovkou, ale ještě
předtím jsme si měli vybrat jednu z pěti barev: červená, černá, žlutá, modrá a zelená. Já
jsem si počkala a zbyla na mě krásná modrá barva. Ale zpět k té morseovce. Zjistila jsem,
že mé jméno se píše takto: .-.//---//--//-.-.//.- Naštěstí jsme měli pomocníky – vedoucí. Podle
těch barev a mapy, kterou jsme museli poskládat, bylo nakonec jasné, jaký jsme kontinent
(já jsem byla Evropa).
•
•
•
•
•

ASIE – ŽLUTÁ
AUSTRÁLIE – ZELENÁ
AFRIKA – ČERNÁ
EVROPA – MODRÁ
AMERIKA – ČERVENÁ

2. DEN
Kdo s kým bude, věděli zatím jenom kapitáni, ostatní museli čekat a dokážu si představit,
jak to muselo být těžké. Po snídani se to všichni dozvěděli a my jsme byli kočky. Až jsme
se oblékli, tak se šlo na svah lyžovat. Museli jsme sice vyšlapat kus kopce, ale asi to mělo
svůj důvod, protože mít všude modřiny z toho, že třeba ještě někdo neumí lyžovat a jezdí
na vleku, by asi nebylo moc příjemné. Chvilku jsme lyžovali, a potom byla přestávka na
svačinu. Bylo nám řečeno, že dnes je „ASIJSKÝ DEN“. První úkol byl postavit velkou
čínskou zeď a na tom byla nejdůležitější spolupráce. Naše družstvo nakonec vyhrálo. Po
tomto úkolu jsme byli celí mokří, a tak byl na programu návrat do chaty. Po dobré večeři
byl připraven další úkol. Se zavřenýma očima si všichni lehli na stoly. Po otevření očí
ležely na stole hůlky a talíř plný rýže. Tentokrát nám oznámili, abychom pokrm jedli tak, že
na stole, pod stolem a na talíři nesmělo být ani jedno zrnko rýže, Naštěstí z toho vyplynulo,
že to byl vtip. Všichni jedli co nejrychleji… Pro nás tato disciplína skončila posledním
místem, ale to na situaci nic neměnilo, následovala večerka a čas jít spát.
3.DEN
Už byl třetí den a pořád ten čas hrozně rychle ubíhal, po snídaní dole zůstala AUSTRÁLIE.
Dopoledne jsme šli lyžovat, potom byl oběd, polední klid a šli jsme lyžovat a učit se být
ještě lepší. Po lyžování byly zase hry – běhání do kopce s batohem, ve kterém bylo mládě
a „závody protinožců“. Večer (ještě před večeří) jsme na tabulce viděli výsledky, na kterých
jsme poznali, jak nám to jde. Po večeři jsme si povídali o AUSTRÁLII, potom nám dali za
úkol vymyslet si a nakreslit vlajku Austrálie a napsat o ní básničku. Po všech úkolech nás
poslali spát.
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4. DEN
Třetí aktivní den se říká, že se nemá chodit na svah, a tak jenom někteří šli na běžky
a ostatní si v chatě hráli i kreslili. Po obědě jsme vyrazili na bazén v Rýmařově, na kterém
byly další hry ve znaku AFRIKY. Dozvěděli jsme se, že v Jihoafrické republice se těží
zlato, a tak byla hra, že musíme ze dna vylovit 5 kovových mincí. Na to byli potřeba tři
potápěči, no a nám to vyšlo úplně přesně, protože víc plavců nás tam ani nebylo. V této
hře jsme byli čtvrtí. Dále byla hra co nejrychleji přeplavat bazén. Tentokrát to pro nás
skončilo pátým místem, takže za tyto úkoly nám přidělili jen tři body. Na chatě po večeři
jsme si zahráli na velbloudy a všichni kapitáni museli svést všechny členy svého týmu.
Nakonec se za tuto hru všem spravedlivě přidělilo 5 bodů. Potom jsme si zahráli ještě
nějaké hry a šli spát.
5. DEN
Dnes byl náš den, hned ráno se mně chtělo vstávat. Po snídani jsme zůstávali dole
a vymýšleli, co budeme hrát. Bylo toho nachystaného hrozně moc, ale to až potom. Venku
bylo krásně, ale hrozně teplo. Už bylo na čase se naučit něco na lyžích, ale hlavně se
připravit na zítřejší závod. Na oběd bylo dobré jídlo a po něm hrozně dlouhý polední klid.
Další polovina dne se docela vydařila až na to, že po lyžování měly být dvě hry, Bohužel
začalo pršet a sněžit dohromady, a tak následovaly (až po večeři) hry na chatě. Přibližně
z pěti her jsme stihli asi jenom dvě. Kapitánský test a vymyslet hymnu. Když šli školkáčci
spát, hráli jsme ještě jednu hru – jenom tak. Já s kamarádem jsme však vyhráli pendrek…
6. DEN
To byl velký den, ve kterém se uskutečnil VELKÝ ZÁVOD ve slalomu na lyžích. Byly dvě
kola, ale předtím jsme si to mohli projet nanečisto. V prvním kole se mně to moc
nepovedlo, protože přede mnou bylo docela dost dětí. Ve druhém kole jsem byla o dvě
vteřiny lepší, ale výsledky, ty až potom. Jenom tak dnes byl „AMERICKÝ DEN“. Po obědě
byl polední klid o něco kratší a ti, kteří chtěli, si mohli jít naposled zalyžovat. Po večeři bylo
nejdřív vyhlášení výsledků slalomu. Tam jsem skončila první a nakonec jsem byla
i absolutní vítěz a dostala jsem velkou čokoládovou lyži. Následovalo vyhlášení „HER PĚTI
KONTINENTŮ“.
5. místo AMERIKA,
4. místo ASIE,
3. místo AFRIKA,
2. místo AUSTRÁLIE,
1. místo EVROPA – my.
Já si ale myslím, že na výsledcích tolik nezáleželo, protože všichni bojovali a snažili se až
do posledního konce. Po vyhlášení nezbývalo než jít spát, ale předtím jsme dostali úkol
poskládat čísla ze závodů, to byla hrozná sranda.
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7. DEN
Sbalili jsme se už večer, takže nás čekala snídaně. Po snídani nám pustili film „PIRÁTI
Z KARIBIKU“. Já a ještě pár lidí jsme šli nosit tašky do autobusu. Dali nám balíčky
s tatrankou, řízkem, hruškou a pitím a vyrazili jsme domů. Po cestě nám pouštěli televizi
a bylo nám dobře. Teď už na tyto hory můžeme jenom vzpomínat, ale já si myslím, že se
moc vydařili.
Romana Kopecká
Na konci března se přiblížil svátek
dětské knihy, který se slaví 2. dubna,
právě na výročí narození dánského
pohádkáře H. Ch. Andersena, na celém
světě.
První Noc s Andersenem proběhla
v roce 2000 v uherskohradišťské
knihovně a od té doby se u nás
i v dalších zemích konají alespoň
jednou ročně večery, kdy se čtou
knížky.
Letošní pohádková Noc s Andersenem
se uskutečnila v pátek ze 3. na 4.
dubna 2009 nejenom v celé České
republice, ale i u našich sousedů na

Slovensku, v Polsku, Rakousku a Slovinsku.
V mnoha městech i vesnicích, ve školách, družinách, ústavech, nemocnicích, domech dětí,
školních a veřejných knihovnách se připravil lákavý program s nočním čtením pohádek.
V tuto kouzelnou noc na děti čeká noční dobrodružství, plné čtených pohádek – vždyť je to
akce na podporu dětského čtenářství.
Vranovští malí čtenáři se letos setkali se spoustou
pohádkových bytostí. Hlavní pohádková bytost
v podobě vodníka je seznámila s knihou H.CH.
Andersena.
Jaké bylo překvapení dětí, když se dozvěděli, že jim
známá postavička Malé mořské víly, ošklivého káčátka
a jiných, jsou právě z této knihy. Společně s postavou
vodníka si před školu zasadili strom „ Pohádkovník „.
Doufejme, že bude dlouhá léta připomínat právě onu
pěknou noc, strávenou při čtení pohádek ve školní
budově. A jak je právě to předčítání pro děti důležité,
o tom si můžete přečíst v projektu, nazvaném „ Celé
česko čte dětem“.
A tak prosím: čtěte dětem. Chvilka pravidelného čtení
je pro ně a pro jejich další život určitě důležitější, než
hodiny strávené před televizní obrazovkou, či
počítačovým monitorem.
Zuzana Černá, ředitelka ZŠ
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Fara a kostel
Milí přátelé z Vranova!
Srdečně Vás zdravím v tomto svatopostním čase, kdy se připravujeme na
oslavu velikonoc. Každý z nás ví, že jsou to svátky utrpení, smrti
a zmrvýchvstání Pána Ježíše Krista... Naše spása-záchrana Ho stála život. Tento příběh je
zajímavý pro porovnání...
Operace Overlord
6.6. v 6.30 roku 1944 začala invaze spojeneckých vojsk v Normandii – operace Overlord.
Jednalo se o jednu z největších válečných operací v dějinách lidstva. Operace se
zúčastnilo 12 000 letadel, 4 000 lodí a na německou armádu bylo na francouzském
pobřeží vhozeno 5 000 tun bomb. Největší boje probíhaly na pláži Omaha, kde Američané
ztratili 3 000 mužů. Na pobřeží se nakonec vylodilo 176 000 spojeneckých vojáků, kteří
obsadili několik čtverečních kilometrů pobřeží. Největší ztráty po Američanech měli
Angličané a Kanaďané. Výchozí bod byl nakonec šťastně dobyt. Cena byla ovšem veliká –
tisíce lidských životů. Tato cena byla zaplacena lidskou krví.
Na první pohled se první den invaze nezměnilo celkem nic. Celá Evropa byla totiž neustále
pod nadvládou fašistického Německa. Pouze na francouzském pobřeží několik čtverečních
kilometrů země nebylo ovládáno nepřítelem. Pravdou ale je, že tento den se všechno
změnilo. Na mapě Evropy vznikl malý, nepatrný otvor. Byla to pouze maličká prasklinka,
která se však od toho dne začala čím dál tím víc zvětšovat. Před vojáky bylo ještě mnoho
bojů a utrpení, ale nyní to byla už jenom otázka času.
Brzy potom byla osvobozena Paříž a nakonec celá Francie. Další, co se podařilo, bylo
osvobození vězňů v koncentračních táborech a vězňové se dostali na svobodu. Pak přišel
den, kdy Hitler spáchal sebevraždu. Potom přišel poslední den války v Evropě. Nakonec
přišlo vítězství nad Japonci v Pacifiku. Vojáci mohli jít domů. Nepřítel byl poražen.
Mezi počátečním vyloděním na pláži Omaha a posledním výstřelem byla dlouhá doba.
Pravdou ale je, že vítězství bylo zpečetěno v den invaze. Po něm už bylo celkové vítězství
ve světě pouze otázkou času.
Před dvěma tisíci lety porodila jedna žena malého chlapce. Tento chlapec byl Božím
Synem. Přišel, aby zachránil hříšníky, jak to často říkával. Uzdravoval nemocné, křísil
mrtvé a odpouštěl hříchy. I když měl v životě těžkosti, tak nikdy neuhnul z cesty. Když mu
bylo třicet let, lidská zloba a nenávist mu naložily na ramena těžký kříž. I když byl mladý,
ten den několikrát s křížem klopýtl, ale zase šel dál. V té chvíli nesl na sobě nejen všechno
utrpení z pláže Omaha, ale utrpení celého světa od doby pádu člověka. Všechny hříchy,
všechny bolesti a všechno utrpení v té chvíli nesl na sobě. Pak byl ukřižován a pohřben.
Prvního dne po sobotě šli jeho přátelé, aby ještě pomazali jeho mrtvé tělo. Nic se na první
pohled nezměnilo, pouze kámen byl odvalen. Jinak Pilát byl stále u moci, císař v Římě ani
nic nevěděl o nějakém Mesiáši. Ale tím, že byl odvalený kámen, vznikl malý otvor. Nejdříve
velice maličký. Začala Boží invaze. Invaze proti Božímu nepříteli, invaze proti zlu a proti
temnotě. A kdykoliv odoláme hříchu a pokušení, kdykoliv pomůžeme druhému člověku,
kdykoliv se nám podaří zvěstovat někomu evangelium – pokaždé se otvor o něco zvětší.
Temnota je zase vytlačena o kousek dál. Světlo je opět o něco silnější. Jistě – budeme
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ještě bojovat a budeme v životě zápasit, ale invaze už proběhla. Vítězství je zpečetěno. To
ostatní je už jenom otázka času!
Ano, je pravda, že vítězství je zpečetěno, Ježíš nám už spásu získal, člověk je
zachráněn… Ale podstatné je, abych měla ten otvor ve vlastním srdci a dovolila Ježíši, aby
jej obsadil. Nic nám totiž neprospěje, že za nás umřel, pokud se osobně nerozhodneme
jeho oběť přijmout, počítat s ním v životě, žít podle jeho přikázání lásky, ne jen pro sebe.
Teprve pak budeme mít opravdovou radost, náš život bude mít smysl a naději. A co je
nejdůležitější – budeme šťastní po celou věčnost, protože náš život smrtí nekončí. Kolik
velikonoc jsme už v životě prožili, ale možná jsme se dosud pro Boha nerozhodli…
Za všechny na faře a v duchovním centru – sestra Zdislava

Termíny sběrů pro Charitu Brno:
29. a 30. května 2009
26. a 27. června 2009
pátek od 12 - 17 hod.
sobota od 9 - 12 hod.
Vagon vedle nástupiště č. 5 hlavního nádraží ČD Brno
POZOR – NOVÝ SEZNAM VĚCÍ,
ORGANIZOVANÉ CHARITOU BRNO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KTERÉ

MŮŽETE

PŘINÉST

DO

SBÍRKY

bavlněné oblečení a prádlo pro kojence, děti i dospělé
nepoškozené zimní oblečení
záclony
deky
spací pytle
lůžkoviny
ručníky
utěrky
péřové přikrývky a polštáře
látky
plyšové hračky
knihy

Věci musí být zabalené do pytlů nebo tašek.
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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
549 410 330
Nemocnice Tišnov, Purkyňova
279
po - pá 17.00 - 22.00 hod
so, ne, svátky – 8.00 – 22.00

532 234 935
Dětská
nemocnice
Brno,
Černopolní 9
Časové vymezení: po - pá 17.00 - 07.00, návštěvy
19.00 – 06.30
so, ne, svátky - nepřetržitě vč.
návštěvní sužby

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:

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

Hospodářský dvůr I. pololetí 2009
Otevírací doba 10.00 až 12.00 hodin
9. a 23. května
6. a 20. června
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