Informace Obecního úřadu
Dotační možnosti obce Vranov
Váţení občané,
na základě Vašich dotazů jsme nechali
zpracovat přehled operačních programů a
jejich výzev na podávání ţádostí o dotace
na kanalizaci a zdůvodnění, proč naše obec
nemohla podat do těchto výzev ţádost o
financování výstavby kanalizace:
Operační program Ţivotní prostředí
Výše dotace: max. celkem 90 % z
uznatelných nákladů.
1. výzva (příjem ţádostí do 26.10.2007)
Naše akce kanalizace nesplnila podmínky
vyhlášené 1. výzvy k předkládání ţádostí o
dotaci z OPŢP, protoţe v 1. výzvě u
aglomerací pod 2000 ekvivalentních
obyvatel (EO) byly přijímány pouze projekty
na území NP a CHKO.
Obec Vranov splní podmínky Operačního
programu Ţivotní prostředí na základě toho,
ţe leţí v povodí Nových Mlýnů.
2. výzva (příjem ţádostí do 31.1.2008)
V rámci 2. výzvy k předkládání ţádostí o
podporu v rámci OPŢP byly přijímány
ţádosti pouze do prioritní osy 6 –
Zlepšování stavu přírody a krajiny, kde jsou
podporované aktivity např. péče o území
soustavy Natura
2000, optimalizace
vodního reţimu krajiny (povodně, rybníky),
sídelní zeleň.

Ţádosti o podporu na projekty v rámci
prioritní
osy
1
–
Zlepšování
vodohospodářské infrastruktury a sniţování
rizika povodní, oblasti podpory 1.1 –
Sníţení znečištění vod, kam spadá projekt
vybudování kanalizace a ČOV v obci
Vranov, nebyly v této výzvě přijímány.
3.výzva (příjem ţádostí do 30.4.2008)
Naše akce kanalizace nesplnila podmínky
vyhlášené 3. výzvy k předkládání ţádostí o
dotaci z OPŢP, protoţe v 3. výzvě u
aglomerací pod 2000 EO byly přijímány
pouze projekty řešící aglomerace, v kterých
jsou v současné době odváděny odpadní
vody kanalizačním systémem, který není
zakončen ČOV nebo jiným odpovídajícím
čištěním, přičemţ příslušná obec má k
tomuto způsobu zneškodňování odpadních
vod platné povolení k vypouštění odpadních
vod.
Program rozvoje venkova
Výše dotace: max. celkem 90 % z
uznatelných nákladů.
Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je
stanovena dotace, jsou 40 mil. Kč na
projekt.
Program rozvoje venkova pro naši akci
kanalizace není určen, protoţe ji řeší
OPŢP. Jednotlivé programy se nemohou
překrývat.
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Národní programy Státního fondu ţivotního
prostředí ČR
Výše dotace: 40 % dotace a 40 % půjčky
Základ pro výpočet podpory je max. 30 mil.
Kč na 1 akci.
Program Malé a střední zdroje podporuje
opatření u aglomerací velikosti od 1000 do
2000 EO, u nichţ dosud není vybudována
čistírna odpadních vod, nebo kde bude
stávající čistírna odpadních vod rozšířena
nebo rekonstruována na kapacitu uvedené
velikosti (vztahuje se i na vybudování
veřejné části kanalizace).
Obec Vranov má cca 600 obyvatel, proto
podmínku tohoto programu nesplní.
Program Ministerstva zemědělství
Výše dotace: max. 80 % z NSTČ (náklady
stavební a technologické části stavby, tj.
uznatelné náklady stavby), které nepřekročí
20 mil. Kč. U té části NSTČ, která
přesahuje 20 mil. Kč, podpora nepřekročí
65 %.
V rámci programu Ministerstva zemědělství
ČR není vhodný dotační titul. V programu
MZe jsou podporována následující opatření
v oblasti čištění odpadních vod:
a) výstavba, dostavba, rekonstrukce a
intenzifikace čistíren odpadních vod, v
aglomeracích větších neţ 2000 EO, kde
po realizaci budou splněny ukazatele
jakosti vypouštěné vyčištěné vody

stanovené příslušným vodoprávním
úřadem (podprogram 229 313),
b) výstavba
hlavních
kanalizačních
sběračů, kanalizační sítě a souvisejících
objektů spojenou s výstavbou ČOV
podle předchozího bodu (podprogram
229 313),
c) dostavbu kanalizačních systémů a
souvisejících objektů (vyjma ČOV)
minimálně pro 200 EO ve městech a
obcích, za předpokladu, ţe odpadní
vody budou odváděny a následně
čištěny na jiţ existující a kapacitně
vyhovující ČOV (podprogram 229 313),
d) zajištění přiměřeného čištění městských
odpadních
vod
vstupujících
do
existujících sběrných kanalizačních
systémů v aglomeracích menších neţ
2000 EO, kde dochází k vypouštění
odpadních vod bez předchozího čištění
(podprogram 229 313).
V případě, ţe máte zájem o další informace
obraťte se na obecní úřad, popřípadě
uspořádáme k tématu kanalizace besedu.
Přeji nám všem mnoho trpělivosti v
očekávání 4.výzvy, které by měla být
koncem
letošního
roku,
kam
předpokládáme, ţe se naše obec zařadí.
Marek Juha, starosta obce

Bezpečnost osob a lesa
V dnešní době chce kaţdý ţít v klidném
prostředí, a to nejlépe u lesa, kde můţe v
klidu uţívat odpočinku a kochat se svěţí
zelení.
Vlivem
těchto
poţitků
zaznamenáváme velký tlak rozšiřujících se
obcí na umístění nemovitosti co nejblíţe
lesu. Kdyţ je baráček postaven, zjistí se po
čase, ţe porostní pláště lesa začínají
zasahovat do zahrad anebo strom doroste,
chudák, do takové výšky, ţe můţe ohrozit
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nemovitost.
Vzhledem
k
těmto
skutečnostem začíná majitel nemovitosti
telefonovat vlastníku lesa a poţaduje
odkácení stromu nebo celého porostního
pláště z důvodu zastínění zahrádky nebo
jeho vlastní bezpečnosti. Rázem jde
romantika stranou a les začíná zavazet.
Musíme ovšem připomenout, ţe les zde byl
první a má tudíţ plné morální právo ţádat
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tento prostor, protoţe porostní pláště chrání
stabilitu jeho vnitřního porostu.
Samozřejmě, ţe bezpečnost lidí nebo
nemovitosti jsou na prvním místě, a tudíţ
musí ustoupit les. Vlastník musí velmi
trpělivě snášet útoky ţadatelů, kdyţ se
dozvědí,
ţe
poţadovanou
vlastní
bezpečnost si musí zajistit sami na vlastní
náklady. Vlastník lesa zde má na své straně
zákon o lesích č. 289/1995 Sb, kde § 22
říká, ţe vlastníci a investoři jsou povinni
provést na svůj náklad nezbytná opatření,

kterými si svůj majetek musí zabezpečit. Je
třeba si uvědomit, ţe majitelé nemovitostí
nemohou chtít po vlastníku lesa, aby na své
náklady řešil jejich problémy, které
nezavinil. Samozřejmě by měl poradit
odbornou radou, jak tyto problémy co
necitlivěji řešit a hledat kompromis tak, aby
vztahy sousedů byly co nejkorektnější.
Ing. Ivo Březina, vedoucí polesí Vranov
ŠLP ML Křtiny MZLU v Brně

Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
Připomínáme občanům, ţe od 1.května je
dle obecně závazné vyhlášky obce Vranov
č.1/2007 změna v době, kdy je pálení
povoleno.
Od 1.května do 30.září je povoleno pálení
kaţdý den kromě neděle a státem
14. Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Vranov dne 25.2.2008
bod 1)
Starosta informoval o činnosti OÚ od
posledního zasedání. Starosta informoval o:
a) V týdnu od 11.2.08 proběhl audit, po
zpracování zprávy bude na veř.
zasedání podána informace
b) byla podána ţádost o dotaci na opravu
chodníku na p.č. 403/12 v k.ú. Vranov u
Brna na částku 200 tis. Kč
c) Tříkrálová sbírka v obci Vranov - bylo
vybráno 21 345,- Kč (loni 23 689,-)
d) Předseda finančního výboru informoval
o činnosti od posledního zasedání ZO
e) Předseda kontrolního výboru - viz
samostatná bod inventury
f) Předseda pořádkové komise informoval
o činnosti od posledního zasedání ZO a
to rozrůstajícím se vandalismu v obci
Vranov. Pozvou se rodiče dětí, případně

uznávaných svátcích denně od 17.00 hod.
V neděli a ve státem uznávaných svátcích
pálení zakázáno.
Celé
znění
vyhlášky
uvedeno
na
www.vranov.cz.
účastníci podílející se pravděpodobně
na vandalismu v obci
g) Předsedkyně
kulturní
komise
informovala o činnosti od posledního
zasedání ZO, bude vyhlášena výtvarná
soutěţ pro děti malujeme Vranov, dále
ZŠ ve spolupráci s SDH se zúčastní
hodů na Vranově (tančení besedy) a
kulturní komise připravuje novou úpravu
zpravodaje ZO Vranov.
h) Starost informoval, ţe proběhly 2 státní
dozory (stavební úřad Šlapanice) na
stavbách v k.ú. Vranov u Brna
ch) Ředitelka ZŠ a MŠ Vranov paní Zuzana
Černá předloţila nabídku na dětské
hřiště u MŠ Vranov v ceně 60 309,- Kč
vč. DPH.(jedná se o náhradu za dětské
hřiště,
které
bylo
ve
špatném
technickém
stavu
a
v
rámci
reklamačního řízení s dodavatelskou
firmou zrušeno). Navýšení cca o 10
000,- Kč proti původnímu hřišti.
ZO schvaluje nákup dětského hřiště za
cenu 60 309,- Kč vč. DPH
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i)

ZO rozhodlo, ţe budou postupně při
opravách
veřejného
osvětlení
vyměňována lampy veřejného osvětlení
za nové.

bod 2) Oprava chodníku
Starosta předloţil ZO nabídky na opravu
chodníku vč. stavby nové opěrné zdi na p.č.
403/12 v k.ú. Vranov u Brna od
následujících firem:
1) BAUMEX COLOR, s.r.o., Karlova 38,
Brno, IČ: 25577212 na částku 487 758,Kč
2) Brixton – stavitelství, s.r.o., Chaloupky
33, Brno, IČ: 26242451 na částku 466
955,- Kč
Dále byla oslovena firma ELQA,s.r.o.
Jamborova 929, Tišnov a pan Jan Havlíček,
Vranov 204. Tyto firmy nabídku nepodaly.
ZO schvaluje nabídku firmy Brixton .
ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy s
firmou BRIXREN s tím, ţe před uzavřením
smlouvy bude upraven rozpočet – sníţení
ceny za změnu materiálu – betonové
tvárnice a bude upřesněno vybudování
schodiště k RD č.p. 63 a 146.
bod 3) Směna pozemků
Firma IFM Group a.s., Cejl, Brno podala
ţádost o směnu pozemků v k.ú. Vranov u
2
Brna a to p.č. 302/27 o výměře 27 m a
2
p.č.302/28 o výměře 23 m , která vznikla
oddělením z pozemku p.č. 302/14 ve
vlastnictví IFM Group za pozemek, která
vznikla oddělením z pozemku p.č. 302/11ve
vlastnictví obce Vranov
Záměr směny byl řádně vyvěšen na desce
OÚ
ZO schvaluje směnu pozemku a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Technický dozor bude provádět pan
Křivánek a pan A. Holešovský. Před
započetím prací je nutno upozornit na
přípojku plynu.
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bod 4)
Předseda kontrolního výboru p. Káňa
přednesl zprávu o provedení inventarizace
za r. 2007 – viz příloha zápisu. Dále
předloţil Rozhodnutí o odpisu a likvidace
neupotřebitelného majetku – viz příloha –
bude předáno likvidační komisi k řešení.
bod 5) Všeobecná diskuze
Pan Skácel opraví a umístí 2 lavičky k
pomníku na hřbitově
Diskuze ohledně vandalismu na Vranově.

15. Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Vranov dne 7.4.2008
bod 1)
Starosta informoval o činnosti OÚ od
posledního zasedání. Starosta informoval o:
a) Místostarostka informovala o provedení
kontroly
hospodaření
příspěvkové
organizace – ZŠ Vranov dle zákona,
kterou provedla společně s paní
Andreou Černou. Kontrola proběhla dne
20.12.2007 a 4.4.2008
K hlasování o návrhu usnesení bylo
přistoupeno bez diskuze.
b) Kronikář obce pan Nedoma předloţil ZO
ke schválení zápis do Obecní kroniky za
rok 2004. ZO schvaluje předloţený
zápis a souhlasí s výplatou odměny ve
výši 5 000,- Kč. (Pozn. výše odměny za
zapsání jednoho roku kroniky byla
schválena ZO 12.9.2005)
c) Od 1.2.2008 platí nové nařízení vlády č.
79/2008 Sb. o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstva č. 79/2008
Starosta obce navrhl schválit odměny ZO,
výborů, komisí a starosty v souladu s tímto
nařízením.c.1) ZO navrhuje odměnu pro
neuvolněného starostu 17 560,-Kč
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K hlasování o návrhu usnesení bylo
přistoupeno bez diskuze.
c.2) ZO navrhuje odměny pro předsedy
výborů ve výši 1 440,- Kč.
K hlasování o návrhu usnesení bylo
přistoupeno bez diskuze.
c.3) ZO navrhuje odměny pro předsedy
komisí ve výši 1 440,-Kč
K hlasování o návrhu usnesení bylo
přistoupeno bez diskuze.
d) Starosta obce přednesl návrh na
příspěvek na dodávku a instalaci
kamery ( zřízení kamerového systému
viz
příloha
tohoto
zápisu)
na
prostranství p.č. 55/5 v k.ú. Vranov u
Brna – náměstí u kostela ve výši 10
000,- Kč.
K hlasování o návrhu usnesení bylo
přistoupeno bez diskuze.
e) starosta přednesl návrh na zřízení
přípojky kabelové televize do hasičky.
Jedná se o omezenou nabídku,
zřizovací poplatek činí 3 000,- Kč.
Poplatek za provoz kabelové televize
bude hrazen z rozpočtu SDH
K hlasování o návrhu usnesení bylo
přistoupeno bez diskuze.
f) Starosta předloţil nabídku na opravu
boţí mučky ve Vranově restaurátora
pana Petra Koudelky za cenu 120 000,Kč. Nabídka - práce, které budou
prováděny byly schváleny jak státním
památkovým úřadem , tak MÚ
Šlapanice, odb. památkové péče.
Pomocné stavební práce v ceně cca 30
000,- Kč provede firma A. Holešovský
g) Starosta předloţil návrh na nákup
nového
přenosného
počítače
(nootebooku ) v ceně do 25 000,- Kč vč.
DPH na obecní úřad. Stávající přenosný
počítač bude přeinstalován a dán do
knihovny Vranov
K hlasování o návrhu usnesení bylo
přistoupeno bez diskuze.

g) Starosta předloţil ke schválení výroční
zprávu o hospodaření příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Vranov. Současně
předloţil výši zisku 61 553,06 Kč
převést do rezervního fondu.
K hlasování o návrhu usnesení bylo
přistoupeno bez diskuze.
h) Starosta obce informoval o opravě
chodníku (provádí firma Brixton –
stavitelství s.r.o. Brno) u zastávky
autobusu před RD č.p. 146 a č.p. 63. Při
rekonsrukci bylo zjištěno,ţe obrubníky
jsou ve špatném stavu a je nutno je
vyměnit. Rozpočet bude navýšen o
částku 3 074,- Kč bez DPH viz příloha
zápisu. Bude proveden zápis ve
stavebním deníku, kde budou navýšení
odsouhlaseno.
ch) Starosta informoval o odstranění
doregulace
plynu
a
přetlakování
plynovodu na p.č. 25/2 v k.ú. Vranov u
Brna
i) Starosta předloţil k projekt na
rekonstrukci RD č.p. 177 v k.ú. Vranov u
Brna. Předpokládané práce jsou v
souladu s platným územním plánem
obce Vranov
j) Předseda finančního výboru přednesl
zprávu o činnosti
k) Předseda kontrolního výboru přednesl
zprávu o činnosti
l) Předsedkyně kulturní komise přednesla
zprávu o činnosti (na pracovním
zasedání 28.4.08 v 17.30 hod bude
předloţen nový návrh Zpravodaje)
m) Předseda pořádkové komise přednesl
zprávu o činnosti
bod 2) Všeobecná diskuse
pan Karel Holešovský – připomínky k
úřední tabuli – měla by být zřízena nová
připomínky k cestičkám na hřbitově,
navrhuje ještě jednu cestičku k urnovým
hrobům
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bod 3) Výroční zpráva o poskytnutí
informací za rok 2007.
Místostarostka předloţila Výroční zprávu o
poskytování informací dle zák 106/99 za rok
2007 ke schválení – viz příloha zápisu
K hlasování o návrhu usnesení bylo
přistoupeno bez diskuze.

bod 4)
Starosta přednesl návrh na vysílání
kabelové televize ve formátu DVB-T za
cenu 29 830,- Kč vč. DPH a rozšíření
vysílání o paket ORF ve formátu DVB-T za
cenu 12 906,- Kč vč. DPH
ZO souhlasí a pověřuje starostu podpisem
dodatku smlouvy s firmou NOEL, s.r.o.
Hodonín. provozovatelem KT v obci Vranov

Sbor dobrovolných hasičů Vranov
Letošní rok jsme zahájili
hodnocením roku minulého
na výroční valné hromadě v
lednu. Bylo předneseno zhodnocení
loňského roku, ale také plán na rok letošní.
V plánu máme opět hodně kulturních a
sportovních akcí pro všechny občany
Vranova, výcvik jednotky a školení,
brigádnickou činnost a údrţbu vozidel a
zbrojnice. Valnou hromadu navštívili hosté z
okolních zborů a starosta obce. Tradiční
ostatková zábava se konala v půlce února a
snad proto, ţe byl pátek a byly prázdniny se
projevilo na účasti masek i hostů. Celkově
se zábava vydařila a proběhlo i pochování
basy. Na pódiu se nám představila skupina
Relax, která u nás byla poprvé a její
vystoupení se líbilo.
V březnu bylo školení pro nositele dýchací
techniky a zároveň ukázka vyprošťování
osob na bývalém zimním stadionu v

součinnosti s HZS Jmk. Začátkem března
se konala zabíjačka, která je vţdy odměnou
členům sboru za jejich celoroční práci a
také setkání všech generací hasičů při
dobrém jídle. Součinnostní cvičení s
výcvikem na kácení stromů pomocí lezecké
techniky proběhlo na těţko přístupném
stromě pod kostelní zdí.
V dubnu jsme provedli úklid chodníku od
OÚ aţ po otočku autobusů.
Od začátku roku byli tři výjezdy k zásahům.
Rád bych vás všechny chtěl pozvat na
pálení čarodějnic na sokoláku a dětský den.
O těchto akcích budete ještě informováni. V
letošním roce oslavíme 95 výročí zaloţení
sboru. V současné době probíhají přípravy
na oslavy, které se budou konat 7-8 června.
Dne 17 května provedeme v obci mobilní
svoz ţelezného šrotu.
Starosta SDH

Školní zprávy
Zavítání do Mateřské
školky ve Vranově
Začátek
kaţdého
školního
roku
charakterizuje období adaptace. Adaptace,
přizpůsobení se, zvykání si na cizí prostředí
4

a nové rituály se dotýkají kaţdého dítěte,
rodičů a pedagogických pracovníků. Nedá
se říci, ţe toto období, musí být vţdy
náročné.
Děti nemusí mít potíţe s odloučením,
někomu je jen smutno ráno chvilinku při
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příchodu do třídy, někomu můţe být smutno
i po delší nepřítomnosti v mš např. po
prázdninách, po delší nemoci. Zvyknout si
na nové kamarády a zapojit se do různých
činností je u kaţdého individuální a časově
rozdílné (3 – 6 měsíců). Přesto veškeré
snahy pracovníků se soustřeďují na to, aby
adaptační doba proběhla bez příliš mnoha
dětských slziček a potíţí, a byly vytvářeny
dítěti takové podmínky k pobytu v mateřské
školce, aby ke konci adaptační fáze mohlo
říci: „Uţ se těším do školky!“.
Pomoc vyučující musí hledat ve spolupráci
a důvěře rodičů, pomoci u ostatních
kamarádů, v nabídce činností a hraček,
které u dětí zanechává pozitivní zkušenost
a radost se znovu vrátit do školky. Nelze
přehlédnout i úlohu nápomocných prvků
jako jsou plyšové hračky, fotky rodičů,
slíbená odměna dítěti, ze začátku
dopolední později celodenní docházky do
školky.
Adaptaci můţe také podporovat dřívější
kontakt s vrstevníky a postupné zvykání si v
mš s rodiči. V minulém školním roce (v
červnu 2007) bylo nabídnuto novým
rodičům s dětmi navštěvovat odpolední
vyučování. Mezi činitele, které mohou
přispívat k adaptačním potíţím, patří
nepravidelná docházka. Omezení nemusí
být kvůli nemoci, ale z důvodu věku dítěte,
např. dítě do 3 let chodí pouze na 5 dnů v
měsíci. Narození nového sourozence můţe
na chvíli způsobit změnu v chování. Z
pedagogického pohledu doporučujeme
docházku celodenní pro větší sociální
začlenění dětí do kolektivu a především pro
celodenní vzdělávací a herní program.
Samostatný
proces
přes
veškeré
intervenční snahy zůstává na samotném
dítěti, které se postupně odpoutává od
svých rodičů a zvyká si na novou osobní
roli. Dítě poznává samo sebe, uvědomuje si
své
dovednosti
a
schopnosti,
nálady
a

povahové rysy, které začínají reagovat na
přizpůsobení se nárokům a podmínkám
prostředí. I dospělý si musí uvědomit, jak se
sám vyrovnává se změnami a kolik
potřebuje času a prostoru neţ vše zvládne
tak, jak sám chce. Proto naše malé děti
potřebují oboustranně dostatek trpělivosti,
pochopení a pomoci ve zvládnutí překáţek.
Děti v MŠ vytváří smíšenou věkovou
skupinu, jsou součástí společenství, kde se
dodrţují daná pravidla, a kde kaţdý má své
důleţité
místo….Pilířem
vzdělávacího
programu Mš zůstává vytváření dobrých
kamarádských
vztahů
a
podpora
všestranného vývoje dětí. Součástí výuky
jsou nabízeny aktivity: keramický krouţek,
aerobik, pískaní na flétničku a hrátky s
angličtinou.
Na podzim 2007 se děti zúčastnily
plaveckého výcviku v Blansku společně se
ZŠ Vranov. Podzimní čas všechny provázel
těšením se na skřítkový večer. Rodiče s
dětmi si vyrobili loutku skřítka, lampiónky
poslouţily při cestě večerním lesem. Děti se
podílely na přípravách, naučily se nové
básničky a hlavně vytvořily si velkého
strašáka Josífka, kterému hledaly v lese
ztracenou kamarádku Lucii. Pro většinu dětí
byl večer velice neobyčejný. Skřítkovské
úkoly ověřily hledací a fyzické dovednosti,
byla prověřena odvaha dětí při chůzi po
osvětlených stopách. Někomu se rozzářily
oči při osvětleném hřišti svíčkami a
odměnami. Pro nebojácné děti bylo
připraveno spaní ve školce. Jako kaţdý rok,
děti své rodiče potěšily vánoční besídkou.
Předvedly pohádku O Palečkovi a
Perníkové chaloupce, zazpívaly koledy a
zarecitovaly zimní nebo vánoční básničky.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří
se podílí na spolupráci s Mateřskou školkou
- ZŠ Vranov, Obecnímu úřadu, všem
rodičům za sponzorské nebo jiné dary.
Hana Pelánová, MŠ Vranov

Fara a kostel
1/2008
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Milí přátelé z Vranova!
Srdečně Vás zdravím a posílám zase malý
příběh:
Slunce jménem Já
Můj učitel hry na klavír byl starý, moudrý
pán a pro mě, třináctiletou, byl velkou
autoritou.
Po hodině jsem s ním ještě ráda poseděla v
jeho altánku, chvíli jsme si povídali a já se
na tyhle okamţiky velice těšila. Kolik
důleţitých věci do mě vpečetil...
Lidé si myslí, ţe děti jsou rozmarné a
hloupé bytůstky, které hned všechno
zapomínají. Kdepak! Správně volené slovo
můţe být tím kormidlem, jeţ pootočí duší a
dá jí směr, jímţ se bude dále ubírat. Mohla
bych mluvit o mnoha takových pootočeních.
Ale uvedu jedno.
Ať jsme hovořili o čem jsme hovořili, snaţil
se mě můj učitel přimět k tomu, abych z
tématu nevyřazovala sebe. „Vţdycky je
dobré si říct: A co já,“ pravil.
Protoţe vţdycky můţeme – do jakékoliv
situace – dosadit sami sebe, a tím dáme
nový smysl situaci i sobě. Byla jsem třeba
smutná z toho, ţe moje kamarádka má
trápení – jenomţe jakmile jsem do jejího
pláče dosadila sebe, bylo mi hned jasné....
jak jí mohu pomoci. Já jsem přece její
kamarádka, a tak tu jsem proto, aby ona
přestala plakat.
Začali se mi rozvádět rodiče a moje sestra
tím trpěla ještě víc neţ já, proplakala kolik
hodin denně. Byla jsem schopna si říct: A
co já? A rázem jsem viděla, ţe jsem zde
teď proto, aby moje sestra tolik neplakala.
Tahle otázka dávala smysl mnoha věcem.
Zdánlivě nesmyslným. Uţ v dětství jsem si ji
často pokládala, ve chvílích, kdy jsem cítila
zoufalství.
A
jak
jsem
vyrůstala,
opakovávala jsem si ji často: „A co já?“
Člověk si tolikrát svět zjednodušuje,
rozčiluje se a zapomíná, ţe svět není mimo
něj... ţe svět je jeho součástí. To znamená,
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ţe v ţádném okamţiku se nemůţe stát,
abychom z něj byly vyřazeni, pokud se z něj
– dobrovolně – nevyřadíme sami.
A tím, ţe se z něj vyřadíme, škodíme.
Škodíme světu. Svým blízkým. Sobě.
Kéţ by na světě bylo víc lidí, kteří si kladou
tuhle otázku.
S kaţdým, kdo si ji poloţí, vychází jedno
světlo, které svítí do tmy a rozsvěcuje jiná
světla a ta mohou zase rozsvěcovat...
Rozsvěcovat další. Světlo je nakaţlivé. Tak
jako tma.
Můj učitel byl tak trochu básník, kdyţ
říkával, ţe kaţdý z nás se můţe stát pro
druhé malým sluncem, třeba maličkým,
jenţe i ta maličká slunce jsou potřeba,
veliké světlo se skládá ze světla bezpočtu
malých, nepatrných sluncí. „Slunce jménem
ty,“ říkal mi, „můţe udělat tolik dobrého, ţe
si to ani neumíš představit. Nesměj se.
Slunce jménem ty.
Nesměj se. Pochop to...“
Můţeme se pozastavovat nad smutky a
trápeními. Jenţe si také můţeme poloţit
důleţitou otázku, jakou úlohu v tom, co mi
vadí, mohu mít já...
Jaké světlo mohu namířţit do tmy, jaké
mohu rozsvítit... Ta otázka, kterou jsem
tehdy dostala jako návod pro ţivot, je
báječná v tom, ţe nám dává sebevědomí a
vědomí toho, ţe naše role není
zanedbatelná.
Kdyţ se zamyslíme nad trápeními svých
blízkých, uvidíme, ţe do něj můţeme
snadno dosadit sebe jako tajenku do
kříţovky. A rázem tím pomůţeme,
odtajníme nějaké velké trápení.
Je kolem tebe tma?
Proto jsi sluncem, proto jím můţeš být,
proto máš přece sílu do té tmy zasvítit, a
tak ji zaplašit.
Je kolem tebe tma? Stěţuješ si, ţe slunce
zašlo?
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Nemáš si na co stěţovat, pochop to,
prosím. Jestliţe je kolem tebe tma, proč
nesvítíš? Nikdo není tak slabý, aby nemohl
těm okolo podat aspoň jediný paprsek.
Veliká záře se skládá z mnoha paprsků. A
svit kaţdého z nich je třeba, tak třeba.
Ten pán v altánku mého dětství uţ dávno
odešel, ale jeho světlo, to, kterým rozsvítil
světlo ve mně, to trvá dál. Hřeje mě.
A to je krásné, moci rozsvítit v někom svit,
který tu potrvá a bude zářit na této temné
planetě i tehdy, aţ my na ní uţ dávno
nebudeme.
A je to pravda. Většina lidí, se kterými se
denně setkáváme – a taky my sami – jsme
často smutní, váţní, plní kritiky a
nespokojenosti... A zatím: jak velkou máme

moţnost! Být člověkem, který má naději,
radost, důvěru v dobro a krásu... a skutečně
je dobré si poloţit otázku: „A co já?“ Komu
mohu pomoci, vyjít vstříc, podrţet ho v
těţkostech... Nemohu dát alespoň úsměv?
Nebude díky mně někomu líp?
Všechno kolem nás začíná kvést, hlásí se
nový ţivot.... kéţ jsme všichni nositelé
ţivota, naděje, lásky.... Věřím a vím, ţe je
to moţné... Máme všichni tu zkušenost kdyţ zasvítíme druhým, naše radost se
zdvojnásobí. Tak pojďme do toho – a na
Vranově bude ještě krásněji, neţ je...
Myslím na Vás na všechny tady u nohou
Matky Boţí. A zvu Vás do svatyně i do
centra.
Vaše sestra Zdislava

Sokolky a sokolové
Milí přátelé sportu,
začalo jaro a to je pro nás členy TJ Sokol
signál úklidu sportovního areálu Turisťák
pro volejbal, ale i pro jiné míčové hry. Chce
to vţdy 2-3 dny odpolední brigády, aby se
všechno dalo do pořádku, dík kaţdému,
kdo přišel a pomohl.
Ale neţ toto proběhne, pro nás-volejbalové
druţstvo ţeny, uţ začalo jarní kolo Volného
přeboru brněnského kraje. Většinou první
zápasy hrajeme ještě v tělocvičně a
postupně přecházíme ven na hřiště. Areál
Turisťák má zatím jedno hřiště vyuţívané
hlavně pro volejbal, nohejbal, tenis, ale
vzniká další pro streetball a floorball a
doufejme, ţe v dohledné době tam bude
stát i tenisová stěna.
Stávající hřiště je vyuţívané celý týden, ne
však vţdy celý den. Kdo by měl zájem, jde
o domluvu a nabízí se i moţnost pronájmu.
Zeptat nebo informovat se můţete u
starostky TJ Sokol Vranov s. Jarmily

Dostálové
nebo
u
Věry
Kopecké
(volejbalový oddíl).
Léto minulého roku bylo díky dotacím
Sokolské ţupy Dr. Jindry Vaníčka a Radou
Jihomoravského
kraje
pokračováním
zvelebování areálu - dokončeny schody k
šatně, zhotoveno zábradlí kolem terasystřechy spodního úloţného prostoru, úprav
terénu pro druhou hrací plochu a provedení
nátěrů jak vnějších- se znakem Sokola tak
vnitřních stávající šatny, atd. Částky na to
vydané nebyly malé proto bych Vás i nás
ráda poprosila k rozumnému uţívání tohoto
prostoru. Sport, ale i volný čas zde trávený
nemusí znamenat ničení zařízení a
odhazování libovolně-kde odpadků nehledě
na další temné aktivity. Je tu bohuţel taky
blízkost velkého města a ta nese s sebou i
jeho stíny, proto záleţí na nás jak budou
věci vypadat. Je potřeba si všímat a
upozornit. Je to pro nás a netýká se to jen
Turisťáku.
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Věra Kopecká, volejbalový oddíl TJ Sokol
Vranov
Váţení spoluobčané,
Sokol byl vţdy dobrovolnou organizací,
která organizuje sportovní aktivity nejen pro
své členy. Chtěli bychom se vrátit i k tradici
pořádání kulturních akcí. V roce 2006 jsme
pořádali výstavu obrazů z díla pana
Antonína Čalkovského.
Letos jsme Vás pozvali na vernisáţ a týden
trvající výstavu dřevořezeb Stanislava Kaly,
na uvítanou bylo hostům nabízeno
šampaňské s jahodou a připraveno bylo i
malé občerstvení.
Pan Kala pracoval dlouhá léta v
Adamovských strojírnách, ale aţ posledních
9 let se věnuje dřevořezbě. Jeho dílo je
zajímavé zpracováním dřeva – od formiček

na perníky, spony, drobné šperky přes
reliéfní plastické řezby s konkrétními i
abstraktními náměty. Nejvíce návštěvníky
zaujaly trojrozměrné dřevořezby z jednoho
kusu dřeva. Je obdivuhodné jaké tvary
můţe skrývat obyčejný kus klády, špalku,
které většina z nás hodnotí z pohledu
pouţití na topení.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat panu
Stanislavu Kalovi za jeho ochotu ukázat
nám kolik fantazie je ve dřevě ukryto.
Libuše Hufová, výbor TJ Sokol Vranov
TJ SOKOL Vranov děkuje firmě pana
Miroslava Boţíka za prosívku a její dovoz
na úpravu plochy hřiště Turisťák na
Vranově.

Kronika vzpomíná
Vedení redakční
rady
obecního
ZPRAVODAJE
VRANOV mě poţádalo, abych do jeho
pravidelné rubriky – Z NAŠÍ MINULOSTI –
napsal něco o historii obecní kroniky – její
minulosti a zároveň i současnosti. Ještě
bych rád uvedl, ţe jsem jiţ ve
ZPRAVODAJI č. 6/1999 krátké pojednání o
vranovské kronice napsal, ale je-li potřeba
znovu veřejnost o tom informovat, pak tak
učiním i kdyţ v něčem se zřejmě budu
opakovat.
Vesměs kaţdá Chronica – kronika má svůj
specifický cíl; zaznamenat a zachytit pro
paměť budoucím významnější události na
daném místě a barvitě vylíčit všechen ráz
oné doby a času pro generace příští.
Národní
shromáţdění
ČSR
tehdy
akceptovalo (schválilo) zákon č. 80 jiţ v
roce 1920 (leden) a vedení pamětních knih
10

obecních (kronikách), který nám osvědčeně
platí do dneška. Vţdyť i při současné
celostátní soutěţi Nejlepší obec roku se při
hodnocení úspěšnosti přihlíţí i na to, zda je
vedena a psána kronika v dané obci.
V letošním roce je tomu právě 85 let (1923)
kdy OBECNÍ ZASTUPITELSTVO na
Vranově rozhodlo zaloţit a psát tehdy
PAMĚTNÍ KNIHU OBCE VRANOV. Prvním
vranovským kronikářem – pisatelem obecní
kroniky se stal Metoděj Drexler č.p. 121
(Ţiţkov) na přelomu roku 1923-24. Dějově
se v ní však vrací zpětně do roku 1918
(vznik první československé republiky) do
vranovských podmínek a událostí. Tato
první obecní kronika byla dopsána v roce
1950 a obsahuje rovných 250 stránek. Je
uloţena v OKRESNÍM ARCHIVU KRONIK
v Rajhradě, její kopie je na OÚ Vranov.
V pořadí druhá kronika obce nese název
OBECNÍ KRONIKA VRANOVA – zaloţena
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a psána je od r. 1951 – opět kronikářem
panem M. Drexlerem aţ do r.1965, kdy se
pro nemoc a stáří nemohl této zásluţné
práci dále věnovat. Naší obecní kroniku tak
vedl a psal úctyhodných 41 roků. Od
uvedeného roku 1965 aţ do roku 1968
vranovskou kroniku nikdo nevedl a nepsal.
Aţ koncem roku 1968 byl na veřejném
zasedání OZ v Kulturním domě navrţen pro
vedení a psaní obecní kroniky a následně v
lednu 1969 jmenován RADOU MNV pan
Jaroslav Nedoma st., č.p. 188. Společně s
kronikářem byla MNV ustavena takzvaná
letopisecká komise ve sloţení: pan Leopold
Hinner, č.p. 115, malíř akvarelů do kroniky,
pan Antonín Kotulan, č.p. 155, odborný
učitel, metodický poradce kronikáře a pan
PhDr. Karel Holešovský, pozdější autor
akvarelů kroniky. Vhodnou formou byly
dopsány chybějící roky 1965 - 68. Nový
kronikář byl ještě v lednu 1969 velmi
odborně proškolen pro práci vedení OK
paní PhDr. Milenou Fládrovou, ředitelkou
muzea města Brna na Špilberku. Poslední
zápis ve druhé knize obecní kroniky byl
zapsán v roce 1993 kronikářem J.
Nedomou st. Výše jmenovaná druhá OK

má 584 stránek a opět je archivována v
Rajhradě, její opis je v drţení OÚ Vranov.
Další a třetí obecní kronikou je kniha s
názvem KRONIKA VRANOVA a v ní prvním
zapsaným rokem je letopočet 1994.
Následující roky aţ do dnešních dnů píši do
této kroniky já osobně. Současná situace je
následující: ještě se zapíše jeden rok a i
třetí kronika bude dopsána s téměř 400
stránkami. Obec by při dobré vůli mohla jiţ
v tomto roce nechat zhotovit další, čtvrtou
knihu OK pro další vedení a opětovné psaní
do ní. Moje vlastní situace je ve vedení OK
následující: I kdyţ jsem svoji funkci
obecního kronikáře ukončoval v r. 2000 a
2004, přesto na své pozici zůstávám a píši,
jak nejlépe umím. Otázka dne zní – jak
ještě dlouho? Trpělivě však čekám dále s
vírou, ţe se přece někdo najde mezi
vranovskými spoluobčany, kdo bude
vykonávat práci obecního kronikáře nejen
ve prospěch našeho Vranova a rád tak
přispěje k rozšíření pestré historie obce
uprostřed MORAVSKÉHO ŠVÝCARSKA.
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Jaroslav Nedoma st., obecní kronikář
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Obecní úřad - úřední hodiny
MÍSTOSTAROSTKA - Ing. Kateřina Jetelinová, mobil: 724 183 498
v úředních hodinách moţnost 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
Ordinace praktického lékaře MUDr. Pospíšila

Knihovna
středa

14.00

-

pondělí
čtvrtek

18.00

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 ţivotního 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:
Časové vymezeni:

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

Telefon:
Zajišťuje:

542 216 511, 533 302 396
Dětská poliklinika Ţerotínovo nám.
4/6, Brno, která je součástí Centra
dětských
odborných
zdravotnických sluţeb 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 - nepřetrţitě vč.
návštěvní suţby

Lékařská služba první pomoci zubní

Lékárenská pohotovostní služba

Telefon:
Zajišťuje:

Lékárna na Kobliţné 7 Brno
Telefon:
542 212 110, 542 216 388
Časové vymezení: nepřetrţitě

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 - nepřetrţitě

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

Hospodářský dvůr 2008
Otevírací doba
10.00. aţ 12.00 hod

červenec
srpen
září

12.
9.
6.

26.
23.
19.
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