Informace Obecního úřadu
Vážení a milí spoluobčané,
dostává se k Vám s drobným technickým zpožděním poslední číslo Zpravodaje z roku
2008. Rád bych Vám všem do roku 2009 popřál hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a hodně
úspěchů v osobním životě.
Považuji rok 2008 za velmi úspěšný ve všech oblastech, kterými se Obecní úřad zabýval a
které realizoval. Chtěl bych na tomto místě zrekapitulovat vše, co se nám podařilo i
nepodařilo, tak jak zaznělo na předvánoční besedě.
Dotace
V roce 2008 se nám podařilo získat 820.000 Kč v účelově vázaných dotacích v
následujících oblastech:
- Opravy chodníků
310.000 Kč
- Oprava tělocvičny a jídelny ve škole
250.000 Kč
- Oprava Božích muk
60.000 Kč
- Oprava hasičského vozu
100.000 Kč
Realizované stavby
-

Oprava zastávky a opěrné zdi u Kocourků
Oprava chodníku od Obecního domu k zastávce, vč. realizace parkové úpravy
Oprava zastávky a chodníku u Šebelů
Po zimě 2007/2008 byly provedeny opravy všech místních komunikací
Dokončení opravy „recyklátem“ místní komunikace ke Zdražilům a k Mecerodům
Oprava a znovu postavení Božích muk
Rekonstrukce tělocvičny a jídelny Základní školy
Kompletní výměna dopravního značení v obci a obnova přechodů pro chodce u
zastávek autobusů
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Infrastruktura a provoz obce
V roce 2008 se nám podařilo rozšířit počet sběrných míst pro třídění komunálního odpadu
o další 4 stanoviště, množství tříděného odpadu je významným příjmem do obecního
rozpočtu. Do obce začal zajíždět autobus č. 41 z Brna přes Lelekovice (4 spoje) a byly
rozšířeny další dva spoje autobusu č. 43. Obec se stala správcem vodního toku Ponávka a
může tak jednodušeji tok spravovat a udržovat. Velkým přínosem, a za to patří dík našim
hasičům, bylo dokončení opravy hasičské cisterny se stříkačkou. K údržbě zeleně nám
bude sloužit nová sekačka na trávu.
Kulturní, společenský a sportovní život
Na jaře se nám podařilo opět uspořádat koncert Ireny Budweiserové v kostele. Mezi
vánočními svátky se opět v kostele uskutečnil koncert mikroregionu Ponávka, a to ve
spolupráci s obcemi Česká a Lelekovice. Ve spolupráci s SDH Vranov jsme uspořádali
Vranovskou Empiádu 2008 a také hody. Na jaře 2008 jsme vyhlásili výtvarnou soutěž pro
děti na Vranově a z jejich obrázků vznikl nový Vranovský kalendář 2009. Dále probíhají
práce na přípravě knížky o Vranově a zahájili jsme přípravu na filmu o Vranově, který by
měl být součástí připravované knížky.
Poděkování
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na činnosti obce a Obecního úřadu podíleli
a pomáhali k úspěšnému zvládnutí roku 2008 a věřím, že s námi budou dále spolupracovat
i v následujících letech.
Marek Juha, starosta obce

Vážení spoluobčané,
chtěl bych se krátce zmínit o financování chodu naší obce. Jako každý rok je nutné
sestavit rozpočet, který je pro obec závazný. Proto mu musí být věnována značná
pozornost. V podstatě je to jako v domácnosti. Nejprve se musí pokrýt všechny nezbytné
náklady, které zajišťují chod domácnosti, v našem případě obce, a pak z toho, co zbude,
můžete něco vybudovat, nakoupit atd.
Povinností obcí je sestavovat vyrovnaný rozpočet. To je takový, aby se příjmy na jedné
straně rovnaly výdajům na straně druhé.
Není to tak úplně jednoduché, protože dopředu není nikdy známo, jaká bude výtěžnost
daní a co třeba na straně druhé udělá s výdaji zdražení energií atp.
Nicméně již několik roků po sobě se obci daří udržovat rozpočet lehce přebytkový. Je to
dobrá zpráva o solidnosti obecního hospodaření. Toto je i jedním z hodnotících bodů pro
získání dotací z Evropských nebo i jiných fondů.
Tyto peníze nutně potřebujeme na naši již léta plánovanou kanalizaci v obci.
Předpokládané náklady jsou odhadovány na 80 mil. korun. Část těchto peněz musí obec
doložit z vlastních zdrojů. Náš podíl na této investici by měl činit 15 až 20%. Je to vysoká
částka a velký úkol pro příští rok. Z rozpočtu obce, který činí cca 7 mil. Korun, není možné
takovou částku ušetřit. Je to velký úkol pro nás, najít zdroje, které pokryjí spoluúčast na
této významné stavbě.
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V příštím období bude naše úsilí směřovat k tomuto nesnadnému cíli. Doufám, že se nám
nakonec podaří mnoho let slibovanou kanalizaci dovést do zdárného konce.
Antonín Holešovský,
předseda finanční komise

Příroda za ploty našich pozemků
Do lesních porostů můžeme vstupovat takřka 24 hodin denně a tento fakt většina našich
občanů bere jako samozřejmost. Přitom si jen málokdo uvědomuje, že takto volně
přístupné lesy najdeme ve světě zřídka. Z mé zkušenosti si lidé přejí lesy čisté a
udržované, což jistě jde, pokud by se mezi námi nevyskytovali jedinci, kteří neustále
vyvážejí odpad za ploty svých pozemků.
Například biologický odpad je většinou příčinou zvýšeného pohybu volně žijící divoké
zvěře, kterým občané vábí zvěř ke svým pozemkům a pak se zlobí, že zvěř navštěvuje
okolí jejich zahrady nebo dokonce vstoupí na pozemek, který je většinou nedostatečně
zabezpečený majitelem nebo jeho sousedem.
Každý občan má možnost svůj odpad odvést bezplatně do ekodvoru, přesto se najdou
individua, jejíž sobecké chování obtěžuje majitele a návštěvníky lesa, kteří se na vyvezený
odpad musí dívat za jejich ploty, přestože zahrady vidíme většinou vyčištěné. Hold co je za
plotem to je nezajímá.
Na ŠLP Křtiny jsou zavedeny pravidelné víkendové služby, jež mimo jiné monitorují
problémy vyvážení odpadů. Vlastník lesa musí za pomocí svých prostředků tento odpad
odvést a uložit na určená místa. Tyto náklady ale odčerpávají prostředky, které by mohli
být využity na údržbu studánek, cest apod. Jelikož vlastník lesa nemá možnost podle
dnešních zákonů „legálním“ způsobem zabezpečit pořádek kolem zahrádkářských kolonií
a rozšiřujících se obcí, musí někdy přistoupit k nepopulárním krokům, a to omezením
vjezdu na veřejné cesty, které byly léta volně využívány.
Je potřeba si uvědomit, že přesto, že les má dnes konkrétního vlastníka, který zodpovídá
za tyto nešvary, je volný vstup do lesních porostů brát jako výsadu a ne jako
samozřejmost. Nenutit svým nezodpovědným chováním vlastníka ke krajním řešením, a to
jen proto, že nemá jinou možnost, jak vyburcovat veřejnost, zajímat se o okolí za ploty
svých soukromých pozemků.
Závěrem bych chtěl říci, že žádný vlastník lesa jistě nemá zájem omezovat přístup do lesů,
ale pořádek musí být našim společným zájmem.
Ing. Ivo Březina, vedoucí polesí Vranov
ŠLP ML Křtiny MZLU v Brně
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18. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 15.9.2008
bod 1)
Starosta informoval o činnosti OÚ od posledního zasedání. Starosta informoval o:
a) proběhla beseda k novému územnímu plánu obce Vranov, shromažďování podkladů
od občanů do 14.11.2008
b) byl opraven chodník u OD, umístěno zrcadlo
c) ve dnech 17. a 18. října 2008 proběhnou volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje,
volby do senátu u nás nejsou, je určeno 7 členů volební komise, zapisovatelka paní
Jetelinová
d) Vranovská empiáda - info (závodu se zúčastnilo 18 škol, 240 dětí)
e) Starosta obce informoval o potřebě vydání nového pasportu dopravního značení.
Pasport bude upraven dle skutečností – vybudované přejezdové prahy, bude doplněn o
zpomalovací pruhy (opticko psychologická zábrana) při vjezdu do obce od Útěchova a
od Šebrova a přejezdový práh na Žižkov
f) Starosta informoval o možnosti vydání DVD o obci Vranov dle nabídky firmy TVM –
Pavel Had. Na JMK je požádáno o dotaci na vydání DVD na částku 200 tis. Kč
g) Místostarostka předložila návrh změny rozpočtu č. 1/2008
h) Starosta informoval o konání hodů v obci. Hody pořádá SDH ve spolupráci s obcí
Vranov a ZŠ Vranov. Obec Vranov přispěje na kroje pro stárky a děti ZŠ a na muziku.
Obec zaplatí ½ ceny krojů a muziky, max. 30 tis. Kč (kroje SDH cca 18 000,- Kč, kroje
děti ZŠ cca 18 000,- Kč, muzika cca 17 000,- Kč, rozmarýny cca 1500,- Kč)
i) Obec Vranov se stala na základě určení Ministerstva zemědělství ČR správcem
drobného vodního toku Ponávka vč. LB přítoků, tj i drobného vodního díla na p.č. 32 v
k.ú. Vranov u Brna – rybník. P.č. 32 v k.ú. Vranov u Brna je ve vlastnictví Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Obec Vranov požádá ÚPZS o bezúplatný
převod p.č. 32 v k.ú. Vranov u Brna na Obec Vranov.
j) Na základě Změny č. 1 ÚP obce Vranov (změna ZI/3) se stal pozemek p.č. 362/1
návrhovou plochou zeleně – zeleň parková se zařazením do VPS. Obec Vranov
požádá PFČR o bezúplatný převod pozemku p.č. 362/1 na obec Vranov
k) Starosta předložil návrh na opravu chodníku a zastávky autobusu před RD č.p.27.
Nabídku zpracovala firma Brixton – stavitelství. Cena bude stanovena na základě
jednotkových cen položkového rozpočtu dle skutečně provedených prací, které budou
průběžně odsouhlasovány ve stavebním deníku. Technický dozor bude provádět pan
Křivánek a pan Holešovský. Obec Vranov požádala o dotaci na opravu chodníku
ve výši 250 tis. Kč na JMK
l) Místostarostka obce předložila návrh na spoluorganizování cyklistického závodu Kolo
pro život – Černá Hora. Start a cíl by byl v areálu motokrosu Vranovský žleb. Závod se
uskuteční 15.5.2009
m) Starosta obce předložil projekt na vybudování chodníku se schodištěm ze Žižkova k
hasičské zbrojnici včetně osvětlení. Chodník a osvětlení by vybudoval stavebník RD na
p.č. 1 v k.ú. Vranov u Brna na pozemcích p.č.132/4 a 134/1 v k.ú. Vranov u Brna, které
jsou ve vlastnictví obce
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bod 2)
Majitel nemovitosti č.p. 146 a 63 pan Kocourek požádal obec Vranov o odkoupení části
2
pozemku p.č. 403/12 v k.ú. Vranov u Brna . Jedná se dle zaměření o 67 m . ZO souhlasí s
prodejem části pozemku p.č. 403/12 v k.ú. Vranov u Brna s tím že bude zapsáno věcné
břemeno vstupu na pozemek a to přístup ke zbudované zdi a kanálům. Cena pozemku je
stanovena dle nákladů na zaměření pozemku,vč. oddělení a zápisu na Katastrální úřad, tj.
140,- Kč/m2 (9 380,- Kč)
bod 3)
Firma MEDIUS navigační systémy s.r.o. požádala obec Vranov o pronájem části pozemku
p.č. 301/1 v k.ú. Vranov u Brna (vlastníkem je obec) na umístění reklamního billboardu.
2
Jedná se o billboard š. 5,10 m, v. 4,4 m (plocha 12,2 m ) na dobu do konce r. 2013,
nájemné za rok činí 12 000,- Kč/rok, alternativa – billboard bude umístěn souběžně se
silnicí.
bod 4)
MP Brno předložila návrh dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu působnosti na
úseku obecní policie. Jedná se o navýšení nákladů za 1 vykázanou hodinu o 5,50 Kč (v
současné době 211,50 Kč/hod, dle dodatku 217,- Kč/hod s platností od 1.1.2009.
Na závěr diskutoval pan Jiří Novák – požaduje sdělení, k čemu je určen pozemek p.č.
402/2 v k.ú. Vranov u Brna, zda má obec projekt, jak by území mělo vypadat, jaká
sportoviště by měla být na p.č. 402/2 vybudována.
Starosta obce odpověděl panu Novákovi, že Obec Vranov v současné době nemá
zpracován, projednán ani schválen žádný projekt na řešení území kolem školy, vč. p.č.
402/2.

19. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 6.10.2008
bod 1)
Schválení smlouvy o přidělení dotace
Starosta informoval o přidělení dotace z JMK na opravu chodníku u obecního úřadu a
předložil návrh smlouvy o přidělení dotace.
ZO schvaluje přidělení dotace ve výši 250 tis. Kč na Opravu chodníků u obecního úřadu a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Bod 2)
Starosta předložil ZO návrh kupní smlouvy o převodu nemovitosti a o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni, pozemek p.č. 413/20 ostatní plocha, oddělený
geometrickým plánem č. 545-219/2008 z pozemku p.č. 403/12 ostatní plocha.
ZO schvaluje kupní smlouvu o převodu nemovitosti a o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni p.č. 413/20 v k.ú. Vranov u Brna a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Bod 3)
Projednání odvolání proti rozhodnutí o změně stavby před dokončením – Hotel Wellness –
č.p. 10
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Pan Marek Žák, majitel nemovitosti č.p.10 v k.ú. Vranov u Brna informoval ZO
o rekonstrukci budovy č.p. 10 a změny stavby před dokončením – zřízení Hotel Wellness.
V projektu na změnu stavby před dokončením nebyl dostatek parkovacích míst a obec
Vranov z tohoto důvodu podala Odvolání proti Rozhodnutí vydanému MÚ Šlapanice, odbor
výstavby, č.j. OV/28455-08/1806-2008/KUP změna stavby před dokončením.
Starosta obce doporučuje doplnit projekt o příslušný počet parkovacích míst a vydání
nového Rozhodnutí.
bod 4)
a) Starosta informoval o proběhlých poutích a místostarostka předložila ZO předběžné
vyúčtování poutí 2008
b) Místostarostka předložila zprávu a předběžné vyúčtování Vranovského empíka 2008
c) Starosta přednesl návrh na koupi oblečení pro akce, které bude zajišťovat obecní úřad.
Jednalo by se o 20 sad (bunda, mikina, tričko). Oblečení by bylo označeno názvem a
logem obce
d) Zimní údržba
Starosta předložil návrh smlouvy na zajištění zimní údržby místních komunikací v obci
Vranov s paní Soňou Vrbovou. Plán zimní údržby zůstává beze změny.

20. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 8.12.2008
bod 1.1)
Starosta informoval o činnosti OÚ od posledního zasedání:
a) Vydání kalendáře obce Vranov na rok 2009
b) Informace o Vánočním koncertě pořádaným svazkem obcí Ponávka - Vánoční koncert
se uskuteční v neděli 28.12.2008 v 15.00 hod v kostele na Vranově. Program- Česká
mše vánoční J.J. Ryby. Učinkují mladí brněnští filharmonikové, sbor a sólisté. Vstupné
dobrovolné
d) V roce 2009 bude obec Vranov předsedat svazku Ponávka
e) Shromáždění podkladů od občanů k novému ÚP – k dnešnímu dni předloženo na OÚ
43 žádostí o změnu pozemků v novém ÚP
f) V pondělí 15. prosince 2008 bude tradiční vánoční beseda s občany v 18.00 hod v sále
OD
g) Besídka ZŠ a MŠ v sále obecního domu ve čtvrtek 18.12.2008 v 18.00 hod
bod 1.2)
Starosta předložil žádost pana Tomáše Jedličky o odkup části pozemku p.č. 25/2 v k.ú.
Vranov u Brna, vlastník obec Vranov. ZO nesouhlasí s prodejem pozemku z důvodu, že
obec Vranov nemá zájem prodávat obecní pozemky, které souvisí nebo jsou součástí
komunikací v obci.
Bod 1.3)
Pověření k vykonání veřejnoprávní kontroly v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ za rok
2008.
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Starosta pověřuje provedením veřejnoprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace
ZŠ Vranov za rok 2008 za finanční komisi Andreu Černou a za obec místostarostku
Kateřinu Jetelinovou
Bod 1.4)
Starosta předložil projekt na změnu stavby komunikace na p.č. 124/3, 127/1, 128, 130/2 a
423 v k.ú. Vranov u Brna
Bod 1.5)
Zprávy z výborů
Předseda finančního výboru přednesl zprávu o činnosti.
Předseda kontrolního výboru přednesl zprávu o činnosti.
Předsedkyně kulturní komise přednesla zprávu o činnosti.
Předseda pořádkové komise přednesl zprávu o činnosti.
Bod 2) Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
Připomínka – kde nesvítí světla
p. Veselý – upozornění na nerovnost na chodníku před RD 11
p. Křivánek – informoval o opravě chodníku u Šebelů
starosta informoval o připravované schůzce ohledně pasportu dopravního značení v obci
Vranov. Za zastupitele se zúčastní pan Křivánek a pan Skácel.
Bod 3)
Úprava rozpočtu č. 3 a návrh úpravy rozpočtu č. 4 na r. 2007
3.1 Ředitelka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ předložila návrh na úpravu rozpočtu na rok
2008. Navýšení o částku 30 000,- Kč
3.2 Místostarostka obce předložila úpravu rozpočtu č. 3 a 4
Bod 4)
Rozpočet na rok 2009
4.1 Místostarostka předložila návrh rozpočtu na rok 2009 pro obec Vranov vč. komentáře.
Návrh rozpočtu byl zpracován ve spolupráci s finančním výborem. Do Návrhu je
zapracován předložený Návrh rozpočtu na rok 2009 příspěvkové organizace ZŠ
Vranov.
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce.
4.2 Místostarostka předložila rozpočet na rok 2009 svazku obcí Ponávka – Česká,
Lelekovice, Vranov. Rozpočet byl schválen zástupci svazku obcí Ponávka.
Bod 5)
Rozpočtový výhled na r. 2010 až 2013
Místostarostka předložila návrh rozpočtového výhledu obce Vranov na rok 2010 až 2013.
Bod 6)
6.1 Starosta jmenoval inventarizační komisi k provedení inventur za rok 2008 ve složení:
Předseda - Tomáš Káňa
Členové – pan Kratochvíl a paní Veverková.
6.2 Starosta jmenoval členy likvidační komise:
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Předseda: Antonín Holešovský
Členové – pan Valášek ml. a pan Šebela ml.
Bod 7)
Schválení smluvních vztahů s dodavateli
7.1
a) Starosta předložil výši příspěvku na financování IDS JMK na rok 2009. Poplatek činí
50,- Kč/obyvatele, z toho 45,- Kč na standard dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK a
5,- Kč na zajištění fungování a koordinace IDS JMK.
Pro naši obec to znamená úhradu 33 500,- Kč
b) Starosta předložil návrh dodatek č. 7 Smlouvy o zajišťování financování systému IDS
JMK – nadstandard. Finanční příspěvek činí dle dod. č. 7 Smlouvy 236 399,- Kč.
7.2
Starosta předložil návrh smlouvy o dílo s firmou Pavel Had na vytvoření, zpracování a
dodání dokumentárního filmu o obci Vranov vč. 2 500 ks kopií DVD za cenu 250 tis.- Kč
vč. DPH.
7.3
Starosta předložil návrh smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.č. 413/2 v k.ú.
Vranov 785407 zapsaného na LV č.1. E.ON bude realizovat stavbu nové distribuční,
kioskové trafostanice 22/0,4kV, 1x630kVA na výše uvedených pozemcích
V souladu se záměrem uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
kupní.
7.4
Starosta obce přednesl žádost o navýšení ceny za vedení účetnictví obce Vranov. Účetní
pan Všetička, který vede účetnictví obce Vranov od roku 2003 (cena nebyla doposud
navýšena) požaduje zvýšení z důvodu inflace. Navrhuje zvýšení vedení účetnictví z částky
4 000,- Kč/měs na částku 5 000,- Kč za měsíc a hodinovou sazbu z 550,- Kč/hod zvýšit na
600,- Kč /hod.
Bod 8)
8.1
BVK a.s. předložila návrh na změnu tarifu vodného na rok 2009 - dodatek č. 18 smlouvy.
Cena za vodné na rok 2009 bude činit 24,27 Kč/m3 bez DPH.
8.2
BVK a.s. předložily návrh na zvýšení nájemného infrastruktury na rok 2009, které platí obci
Vranov z 80 tis. Kč na 90 tis. Kč za rok
8.3
BVK předložily zpracovaný návrh – Plán financování obnovy vodovodů 2008.
ZO souhlasí s předloženým Plánem financování obnovy vodovodů zpracovaný BVK a.s.
Brno.
Bod 9)
Místostarostka předložila návrh OZV obce Vranov o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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Sazba poplatku pro rok 2009:
Starosta předložil protinávrh na výši poplatku, a to zvýšení poplatku na částku 480,- Kč a
nechal o protinávrhu hlasovat
Hlasování: pro – 1, proti – 7, zdržel – 1
Místostarostka předložila návrh na sazbu poplatku – poplatek by zůstal ve stejné výši jako
v r. 2008, tj. 460,- Kč na osobu a rok nebo za nemovitost určenou rekreaci
Hlasování: pro – 6, proti – 1, zdržel – 2
Bod 10)
Výběr zpracovatele studie na sportovní areál v okolí školy.
a) Bude proveden výběr ze tří nabídek
b) Jednalo by se o návrh studie proveditelnosti
c) Bude zpracováno zadání, výškové zaměření a polohopisné zaměření je v digitální
podobě k dispozici
d) Princip výběru – pan Dobeš zpracuje zadání – podklad, který dostanou jednotliví
zájemci o zpracování studie
e) ZO navrhuje částku odměny za zpracování studie ve výši 30 tis. Kč za jednu studii
f) Termíny – pan Dobeš předloží zadání do 12.12.2008, následně budou obesláni 3
zájemci o zpracování studie
g) Návrh na zrušení bodu e)
h) Nový návrh na cenu za zpracování studie – 100 tis Kč s tím, že ten, kdo se umístí na 1.
místě, obdrží odměnu ve výši 40 tis. Kč a následující 2 pořadí po 30 tis. Kč
i) Termín pro odevzdání studií – 15.2.2009
j) Vyhlášení výsledků – 28.2.2008
k) Hodnotící komise – členové zastupitelstva obce
Bod 11)
Výběr zpracovatele na zpracování projektu na úpravy pozemku p.č. 305, 309, 27 a 26/2 v
k.ú. Vranov u Brna.
Jedná se o terénní úpravy a zatrubnění na výše uvedených pozemcích
Pan Dobeš předložil návrh na zpracovatele – VHS atelier, Ing. Jiří Švestka.
Starosta navrhuje oslovit zpracovatele projektu kanalizace v obci Vranov.
Další návrhy budou předloženy na pracovním zasedání 15.12.2008.

Sbor dobrovolných hasičů Vranov
Po delší odmlce se opět vracíme, abychom vás informovali o naší činnosti
od vydání posledního zpravodaje.
Koncem dubna jsme spálili „čarodějnice“ a plně se věnovali přípravám na
oslavy 95. výročí založení sboru. Na provedení oslav jsou také potřeba peníze a tak naši
bratři provedli mobilní sběr železného šrotu po obci. Oslavy byly rozvrženy do dvou dnů.
V sobotu ráno začalo zábavné dopoledne pro děti. Po celé dopoledne si děti hrály
a soutěžily v různých disciplínách o hodnotné ceny. Dopoledne bylo zakončeno
občerstvením pro děti. Na odpoledne byla nachystána výstava hasičské techniky z
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minulosti až po současnost. Bylo zajímavé srovnávat techniku, kterou od sebe dělilo skoro
sto let. Po výstavě nám předvedli hasiči ukázky hašení různých druhů požárů a také
uhašení vozidla při simulované dopravní nehodě osobního vozidla, včetně vyproštění
osob. Po ukázkách měli možnost odvážlivci vidět Vranov z ptačí perspektivy, kterou
poskytl 50 metrů vysoký požární žebřík. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným sborům
za poskytnutí techniky na ukázky. Ukázky ukončila průtrž mračen, která nevěstila nic
nového před večerní country zábavou. Asi dvě hodiny před zábavou přestalo pršet a tak se
pomalu začali scházet hosté. Po zapálení ohně a prvních tónech na kytary se všem zvedla
nálada a přes chladné počasí se hrálo a tancovalo až do ranních hodin. V neděli proběhla
slavnostní schůze, kde bylo přečteno něco z historie sboru a bylo poděkováno všem
členům za jejich práci. V září naši členové vypomáhali obci při organizování dvou poutí a
začaly nácviky na hody. V areálu motokrosu jsme spolupořádali nový ročník Vranovského
empíka a kromě dvou stanovišť jsme organizovali i průběh celého branného závodu
základních škol. Letošní hody pro nás byly velkou neznámou, protože loni nastavená
„laťka“ s kapelou po obci byla dobře hodnocena od občanů. A tak, když je něco dobré,
musí to být překonáno. Už na jaře přišli s dobrým nápadem ze základní školy, že začnou
nacvičovat moravskou besedu na hody. Objednali se kroje a každý očekával jak to
dopadne. První ukázky dětí na zkouškách v sále byli plné ostychů a nervozity, ale po
ukázce od dospěláků byl ostych pryč. Secvičování nástupu a tančení s dospěláky už byla
pro děti dobrá zábava. Naplno nám to všichni ukázali při tančení besedy na zahájení hodů.
Krásný pohled byl na krojovaný průvod vycházející od zbrojnice, který prošel s kapelou
celou obcí a tak mohli všichni občané vidět padesát krojovaných stárků. Večer opět
předvedli děti i dospělí besedu. Celý den i přes chladné počasí vládla dobrá nálada
a večerní zábava přilákala hodně hostů. Chtěl bych poděkovat malým i velkým stárkům za
hezké hody a také obecnímu zastupitelstvu a základní škole. V podzimní hasičské soutěži
jsme se umístili v silné konkurenci na pátém místě.
Závěrem bych chtěl všem členům sboru poděkovat za celoroční práci na údržbě zbrojnice,
techniky a organizování kulturních a sportovních akcí

Všem občanům přejeme šťastný nový rok 2009.
Miloslav Křivánek, starosta SDH
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Školní zprávy
Čas plyne jako voda a opět se nacházíme na přelomu roku a v období
nejhezčích svátků. Přichází čas zamyšlení a analýzy nad událostmi,
úspěchy a nezdary. Vzpomínáme na to, co nás potěšilo i zranilo, co
jsme zvládli a nezvládli, co se nám povedlo a nepovedlo. Také si
můžeme přát, aby v následujícím roce byly dny o něco lepší a šťastnější.
Vnímání časových vztahů se u dětí rozvíjí velice pozvolna a je zcela odlišné od vnímaní
starších dětí a dospělých.
Předškolní dítě žije především přítomností, pokud ho něco zaujme, plně to prožívá,
nemyslí na následné dění. Vnímání plynutí času je vymezeno událostmi, které ho
obklopují, které se pravidelně střídají – charakteristické činnosti pro den, noc, ráno,
poledne, večer. Uvědomování si jednotlivých časových úseků je velice subjektivní,
zkreslené, závislé na prožívání aktuální situace. Příjemné situace plynou rychle,
nepříjemné jsou zdlouhavé. Předvánoční těšení dětí znamená pro rodiče odpovídat na
pravidelné dotazy: „Kolikrát se vyspím do Vánoc, kdy přijde Ježíšek?“ Pro děti je obtížné
orientovat se v delších časových úsecích, zejména trvání jednotlivých ročních období.
Vytvářet si představu o plynutí času napomáháme dítěti dodržováním každodenních
rituálů, pojmenováváním členěním času, např. přiřazování a pojmenování typických
činností pro části dne, týdne, roku. Nezbytné je povídání si o tom, co se stalo dříve, co
později, co musíme udělat prvně a co posléze. Využíváme proto vycházek k pozorování
okolí, přírody, všímáme si přírodních dějů. Povídáme si nad obrázkovými knihami.
Snažíme se zapojovat děti a umožnit jim pozorovat práci v domácnosti, co dělá máma a
táta. Při sebeobsluze povzbuzujeme dítě k pojmenovávání postupů a řazení jednotlivých
kroků, vedeme ho k uvědomění si a provedení následného kroku např. („Co si právě
oblékneš?“).
Nástup do předškolního zařízení pro děti znamená velkou osobní změnu. Nastává chvíle,
kdy se dítě musí osamostatnit od svých rodičů a začátek spoléhat se na vlastní schopnosti.
Zde přicházejí nové příležitosti naučit se něco nového, navázat nové kamarádské vztahy a
také někdy umět zvládnout a překonat překážky. Rituály ve třídě se dotýkají posilování
obecně správného chování a jednání. Kamarádi rozvíjejí sociální dovednosti, učí se
ohleduplnosti, toleranci, vytrvalosti a rozhodnosti. Mš nabízí dětem rozmanité činnosti,
které přispívají k celkovému rozvoji osobnosti. Mezi doplňující aktivity zařazujeme cvičeníaerobik, jógu, pískání s flétničkou a keramický kroužek. Volně se děti seznamují s
anglickým jazykem. Logopedická podpora je také zajišťována. Listopadem začaly
předškoláčci docházet na přípravné hodiny do ZŠ Vranov. Seznamování se školním
prostředím je pro děti velkým zážitkem a kladnou motivací.
Na podzim MŠ absolvovala tradiční přípravku plavání v Blansku. Barevné listí přivedlo děti
věnovat se změnám v přírodě, zajímat se, jak se žije všem zvířátkům a co všechno
můžeme sklízet z našich zahrádek a polí. K 20.10.2008 jsme uspořádali malou slavnost,
která se týkala ochrany a důležitosti stromů. Na počest stromů si děti vysadily vlastní
smrček. „Den stromů“ – byla společná akce s rodiči, kdy cílem bylo oslavit svátek stromů a
rozloučit se s podzimníčky (doma vyrobenými skřítky) před zimou. Pro děti cestou lesem
byly připravené nevšední úkoly – učily se třídit odpad, rozlišovaly barvy a stromy, ověřily si
svou odvahu a pohybovou zdatnost. Připomněly si jak roste strom od semínka, co všechno
2/2008
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stromy potřebují k růstu. Téma doplnily básničkami a písničkou. Nakonec stromy krásně
ozdobily přírodními dárečky. Pro nebojácné děti bylo připravené spaní ve školce.
Nyní zimní čas děti v mateřské školce provází přípravou na vánoční besídku, těšení se na
Vánoce a také radostmi ze sněhové nadílky.
Závěrem bych chtěla popřát všem do nového roku rodinnou spokojenost a pevné zdraví.
Děkuji také všem, kteří se podílejí na spolupráci s MŠ.
Hana Pelánová, MŠ Vranov

Ve čtvrtek 18.12.2008 proběhla v Obecním domě již tradiční besídka Základní a Mateřské
školy Vranov, kterou chtěly děti popřát vánoční pohodu rodičům i občanům našeho
Vranova. Všem děkujeme za hojnou účast a přejeme hodně zdraví a pohody v novém roce
2009.
Děti a zaměstnanci ze školky a školy
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Fara a kostel
Všichni milí obyvatelé Vranova!
Srdečně vás zase zdravím a jsem ráda, že mám zase možnost vás
oslovit.
Protože nevím, kdy tento článek budete číst, možná v době adventního
očekávání nebo až před vánoci, přemýšlela jsem, co hezkého vám napsat… Ale myslím,
že nejlépe je psát o tom, co prožíváme právě teď:
Je „dušičkový čas“, období začátku listopadu, kdy chodíme na hroby našich drahých a
možná více přemýšlíme o životě a o smrti, a tak se chci s vámi podělit o tom, jak se na tyto
otázky dívá věřící člověk. Letos je tak netradičně teplé a krásné počasí, náš hřbitov mi
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připadá jako rozkvetlá zahrada – a nese spíše stopy radosti než mlhavého a sychravého
smutku.
Vzpomínám ráda na to, že naše stařenka nás děti brávala v tyto dny na hřbitov, bylo to
vždycky večer, kdy jsme se vraceli ze mše svaté. I když hřbitov byl celý ozářený a z dálky
svítil do tmy, bylo nám vždycky trochu úzko a pevně jsme se držely stařenčiny ruky.
Brávala nás také na pohřby nebo na návštěvy nemocných. Patřilo to k životu. Někdy mi
napadá, že dnes jsou děti pod záminkou ochrany, zbavovány normálního, reálného
pohledu na život, k němuž patří i nemoc i smrt.
11 let jsem pracovala v domově důchodců a v léčebně dlouhodobě nemocných, a vždycky
mi napadalo, že kdyby státníci nebo lidé mající moc někdy přišli a podívali se realitě do
tváře, bylo by méně násilí, zla, válek… Pomíjivost a ohraničenost našeho života… Právě
tak setkání se smrtí nutí člověka reálně myslet, nemůžeme neuznat, že to, co se jeví v
očích světa veliké a silné je vlastně pomíjivé a slabé. Každý důvod pýchy ztrácí váhu,
všechno končí, jsme na světě přechodně…
Ale v hloubi srdce máme touhu po nekončícím štěstí, po životě, po plnosti, nechceme trpět
a umírat… A je to pravda, nemoc a smrt nepatřily vždycky k životu. Bůh nás stvořil pro
sebe, pozval nás do vztahu se sebou, ke štěstí a do svobody, ale člověk se rozhodl jinak a
vzdálil se od Boha… A tak Bůh vymyslel jiný, krásnější plán: daroval nám vlastního Syna,
který za nás umřel a vstal z mrtvých a znovu nás uvedl do přátelství s Bohem. Tuto
výsadu, možnost s Bohem a pro něho žít jsme dostali ve křtu… Téměř všichni jsme
pokřtěni a ani si neuvědomujeme, jakou máme důstojnost: že jsme Boží děti – že jsme v
jeho rodině, že je Bůh náš Otec, který se o nás zajímá a stará, Někdy si myslíme, že Bůh
není přítel šťastného a plného života a bojíme se, že nás bude omezovat – a tak se
uzavíráme do sebe, chceme být „svobodni“ a stáváme se nešťastnými a smutnými lidmi,
zotročeni tolika věcmi nebo lidmi (ať už si to připustíme nebo v tom životním tempu na to
ani nepomyslíme). Ve skutečnosti jsme tak stvořeni, že bez vztahu s Bohem nám něco
podstatného chybí a nemůžeme být hluboce a opravdově šťastni. Není jedno, jak žijeme
dnes a tady, na přítomnosti totiž záleží, věčnost už začala a bude odpovídat tomu, jak
žijeme DNES. Dobře to známe, jak jsme spokojeni, když uděláme něco dobrého, když
dáme něco ze sebe, když překonáme svoje „já“. Je v nás pokoj… a jak nešťastní jsme,
když jsme sobci žijící pro sebe anebo jak nás ničí zlo, které děláme nebo schvalujeme. Tak
je to prosté, člověk, který žije dobře, přechází ze smrti do života už tady, a jednou jeho
život přejde do věčné radosti, kdo žije jen pro sebe a svoje zájmy, bude jistě šokován, když
se po smrti setká s Bohem-Láskou a Milosrdenstvím. A uvidí a pochopí své dluhy…
Škoda, že člověk si ve spěchu a spádu událostí každého dne, ohlušený přemírou slov a
informací, nedovolí přemýšlet. Museli bychom uznat, že jsme zpohodlněli, že se nám
nechce žít pro druhé, že jsme zapomněli na svůj křest, na svou důstojnost, na svou
věčnost… a to je důvod naší nespokojenosti, neklidu, deprese.
Pán Bůh nám dává čas, a když smrt zasáhne osoby, které jsou nám nejdražší, vzbudí v
nás touhu po setkání s nimi, odloučení nás trápí a jedině víra nám dává naději, že jako oni
jsou v blažené společnosti Božího království, že se k nim i my jednou připojíme… A tak
nás i tento přirozený stesk po našich drahých povede k touze po domově u Otce v nebi,
kam všichni směřujeme. A pomůže nám to udělat rozhodující krok, prosit o Boží pomoc a
obrátit se k němu…
A je tu ještě jedna naděje, která je pro nás Vranovské obyvatele na dosah ruky. Přímluva
Marie, Matky Ježíšovy i naší… Je tady uprostřed nás, její soška na oltáři našeho chrámu je
jen symbolem živé a přítomné Mámy, která každého z nás důvěrně zná a provází, chrání a

14

2/2008

chce přivést k svému Synu. Věřím tomu, že nás jednou na věčnosti pozná, že jsme se
kdysi objevili před jejíma očima u jejího oltáře… A věřím, že pro velikou Boží lásku
a milosrdenství se na její orodování všichni sejdeme v nebi....
Tak se za vás modlíme – a nezapomeňte, jste k nám srdečně zváni! .
Za všechny na faře a v duchovním centru vaše sestra Zdislava

Sokolky a sokolové
TJ SOKOL Vranov přeje všem občanům Vranova šťastný vstup do
Nového roku 2009.
Po celý rok hodně zdraví, pohody a štěstí..
Jarmila Dostálová, starostka
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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
středa

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:

545 538 538
Úrazová nemocnice v Brně,
Ponávka 6
Ambulance praktického lékaře
po - pá 19.00 - 07.00 hod
so, ne, svátky - nepřetržitě

542 216 511, 533 302 396
Dětská poliklinika Žerotínovo nám.
4/6, Brno, která je součástí Centra
dětských
odborných
zdravotnických služeb Brno p.o
Ambulance praktického lékaře pro
děti a dorost
Časové vymezení: po - pá 16.00 - 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 na Kobližné 7 Brno
Telefon:
542 212 110, 542 216 388
Časové vymezení: nepřetržitě

Časové vymezení:

543 183 459
FN u sv. Anny v Brně, Pekařská
53 ( přístup ze všech tří vchodů
do nemocnice)
Ambulance zubní
po - pá 15.30 - 07.00
so, ne, svátky - nepřetržitě

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