VRANOV
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE VRANOV 4/2007

Váţení a milí spoluobčané,
uplynul opět další rok a můţeme se všichni těšit na vánoční svátky. Ještě dříve neţ
vykročíme do nového roku, rád bych shrnul hlavní problematiku, kterou jsme se v letošním
roce ve vedení Obecního úřadu zabývali.
Kanalizace
Především se nám podařilo získat vodoprávní (stavební) povolení na výstavbu kanalizace
a čistírny odpadních vod v obci. Nyní jiţ čekáme na vypsání dotačního titulu k podání
ţádosti na získání dotací. Poté zahájíme výběrové řízení na dodavatele a následně
stavební práce. Poděkování patří všem občanům, kteří podpořili obec při realizaci projektu
svým souhlasem s projektováním přípojek domů k hlavnímu řádu kanalizace a zavázali se
k připojení na kanalizaci.
Změna č.1 územního plánu
Dále intenzivně pokračovaly práce na změně územního plánu č.1 obce. Bohuţel se našlo
v obci několik jedinců, kteří se pokouší bránit obci v jejím rozvoji. Patří mezi ně jednotlivci,
kteří nechtějí, aby v obci pokračovala nová výstavba.
Zvláště bych rád poukázal na špatnou spolupráci mezi Sportovním areálem AMK
Zbrojovka Brno v AČR a obcí Vranov. Hluk z motokrosové trati obtěţuje nemalou část
občanů naší obce.
Zástupci areálu se prezentují starým měřením, ţe hluk nepřekračují. Díky novému měření,
které proběhlo v letošním roce (sice o 50 m blíţe k motokrosové trati), nebyly pozemky
místních občanů změněny v územním plánu na pozemky pro výstavbu. Tyto nové výsledky
jsou významně horší neţ původní měření z roku 2001 a jsem přesvědčen, ţe na tyto
výsledky 50 m vzdálenost nemá ţádný vliv.
Po obdrţení plánu závodů a další činnosti v motokrosovém areálu jsme nesouhlasili
v dubnu 2007 s tímto provozem a poţádali jsme zástupce motokrosového areálu ing.
Romana Malého o doloţení plnění limitů hluku novým měřením. Bohuţel do dnešního dne
jsme se nového měření, které by dokazovalo plnění limitů hluku, nedočkali. Celý rok vesele
jezdili dál. Na úkor pár jedinců na motorkách trpí všichni obyvatelé naší obce.
Další rozvojové plochy byly zamítnuty odborem ţivotního prostředí, a to na základě
vyjádření nesouhlasu dalších našich místních spoluobčanů. Co se týká vyuţití plochy
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u Základní školy, kde chceme i nadále postavit tělocvičnu a vybudovat sportovní areál,
diskutujeme neustále s majiteli jednoho pozemku (Hana Holešovská a Dušan Klíma)
o odkoupení nebo směně pozemku za jiný. Jejich zájmem je však pozemek prodat na
stavbu veřejných garáţí. Poděkování na tomto místě patří Sokolům a Sboru dobrovolných
hasičů, kteří své pozemky obci prodali a podporují výstavbu tělocvičny a sportovního
areálu.
Tělocvična základní školy
Jiţ v roce 2004 schválil stavební úřad Městského úřadu v Kuřimi stavbu tělocvičny,
přiléhající k budově Základní školy Vranov, coţ spadá do jeho kompetence. Byl jsem tehdy
své první volební období starostou a získali jsme na tuto stavbu i dotace, celkem ve výši
10 mil Kč, tzn. zhruba 40% procent z celkové sumy investic. Dalších 15 mil bylo přislíbeno
v následujících letech na dokončení. Záleţitost byla schválena na jaře 2004 a od léta se
mělo stavět. Ouha, nestavělo se.
Jeden z majitelů sousedních pozemků, Ing. Milan Neubauer, vznesl následující
poţadavek: zatíţit jednu příjezdovou komunikaci kolem Základní školy s přilehlým
pozemkem věcným břemenem pro parkování jeho automobilu (protoţe tam přeci „vţdy“
parkoval), zcela proti logice zdravého rozumu, proti logice zákona. V běţné řeči to
znamená, ţe komunikace je určena jako příjezd k domům a nesmí se zrušit. Pro Základní
školu by to znamenalo, ţe nemůţe stavět, neboť plánovaná tělocvična zasahuje do
pozemku, jehoţ součástí je i komunikace. Vznesl přesto stíţnost na Katastrální úřad, a to
i přesto, ţe pozemek není přilehlý a ţe k domům existuje příjezd z druhé strany.
Katastrální úřad stíţnost zamítl. Poté podal stěţovatel soudní ţalobu, která byla
projednávána v loňském a letošním roce u Okresního soudu a kterou během těchto dvou
jednání prohrál. Odvolal se ke Krajskému soudu a odvolání bylo zamítnuto. Byl popsán
stoh kancelářského papíru, fotografie, ověřování notářem atd. Dosud se nestaví, ani se asi
v dohledné době stavět nebude. Obec Vranov přišla o 25 mil Kč dotací, coţ při ročním
rozpočtu obce cca 5 mil Kč je velmi významná částka.
Co kdyby se dotyčný odvolal do Štrasburku? Při obvyklé rychlosti, kterou se vyznačují
soudy nejen u nás, by mezitím odrostla celá generace ţáků. Poté by bylo zapotřebí ţádat
eurodotace na euroškody, které způsobila eurolegislativa. Přál bych si co nejjednodušší
zákony, doplňované co nejjednoduššími prováděcími předpisy, abychom nejen u nás, ale
i v rámci evropských institucí neměli změť, ve které se nevyznají ani právníci.
Hrobka Liechteinstenů
Dne 8.října 2007 jsme přivítali na Vranově prince Aloise z Liechtensteina, hlavu
Liechtensteinského kníţectví, s manţelkou a dětmi. Poctili nás svou návštěvou v den, kdy
uplynul přesně rok od návštěvy jeho otce, kníţete Hanse Adama z Liechtensteina.
Princ Alois s rodinou byl na soukromé návštěvě Jiţní Moravy na pozvání hejtmana
Jihomoravského kraje. Na Vranově si prohlédl hrobku svých předků. Při této příleţitosti
byla v hrobce slouţena také zádušní mše. Svou návštěvou na Vranově projevili zájem
o rodinnou historii, která je s Vranovem úzce spjata. Z pohledu starosty hodnotím toto
setkání jako významný krok k vzájemné spolupráci obce a kníţecí rodiny.
Kulturní a společenský ţivot
V letošním roce se nám podařilo uspořádat dva koncerty. Na jaře to byl večer „Milana
Markoviče a Milana Kašuby“ a na podzim hudební setkání „Jazz na Vranově“. Obě tyto
kulturní akce byly velmi úspěšné a sály praskaly ve švech.
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Poprvé jsme si vyzkoušeli spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů při organizaci hodů.
Věřím, ţe se všem občanům líbili muzikanti procházející obcí a v příštím roce budeme ve
vzájemné spolupráci pokračovat. Společně s obcí Česká a Lelekovice, v rámci
mikroregionu „Ponávka“, jsme pro Vás připravili tradiční vánoční koncert v kostele
Narození Panny Marie.
Vranovský Empík 2007
Tato akce má u ţáků škol z Brna-venkov velký ohlas a zúčastnilo se jí více ţáků neţ
obdobné akce, která se koná na jaře v Mariánském údolí. Poděkování patří všem
organizátorům a všem sponzorům, kteří se finančně podíleli na zajištění tohoto branného
závodu a připravili pro děti drobné dárky. Kdyţ za mnou před čtyřmi lety přišli zástupci
Sboru dobrovolných hasičů a Městské policie Brno, tak jsem nevěřil, ţe si branné závody
získají mezi ţáky základních škol takovou popularitu. Mimo jiné, je to dle mého názoru
jedno z mála smysluplných vyuţití motokrosového areálu.
Vranovský kalendář 2008
Jiţ tradičně jsme pro Vás připravili kalendář „Vranovská zastavení 2008“. Poděkování za
přípravu patří především panu Jaroslavu Nedomovi staršímu za texty a Andrey Bielakovi
za fotografie a grafické zpracování.
Kníţka o Vranově
Na podzim letošního roku jsme zahájili práce na knize o naší obci. Rádi bychom představili
obec od jejího vzniku aţ po současnost. Všichni, kdo vlastníte jakékoliv zajímavé
fotografie, články, dokumenty atd. vztahující se k Vranovu a jste ochotni je zapůjčit, můţete
se tak podílet na vzniku této zajímavé publikace.
Poděkování
Chtěl bych na tomto místě všem, kteří podávají pomocnou ruku obci, srdečně poděkovat.
Patří sem vranovské spolky a instituce, ale i mnozí jednotlivci, kteří svým pozitivním
přístupem k problémům, které nutně provází kaţdodenní ţivot v obci, mě neustále
přesvědčují o smysluplnosti naší práce na Obecním úřadě. Věřím, ţe s námi budou stejně
rádi a stejně obětavě spolupracovat i v dalším období.
Přeji Vám všem, váţení a milí spoluobčané, proţití klidných a radostných vánočních
svátků a mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2008.
Marek Juha, starosta

OÚ INFORMUJE
X. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 6.8.2007
X/1.1 Starosta předloţil nabídku na zahrazovací, odemykací sloupky od firmy URBANIA,
sloupky budou umístěny v Příhoně za strany od Slavíčků a od Kejlových polí. Cena
sloupku vč. zámku a příslušenství je 5 746,- Kč vč. DPH, bez montáţe - schváleno.
X/1.2 Starosta předloţil nabídku firmy URBANIA na dodávku odpadkových košů.
Odpadkový koš PRIMA LINEA 50 l vč. sloupku 1 ks 2.200,- Kč bez DPH. ZO
schvaluje nákup 4 ks odpadkových košů PRIMA LINEA 50 l bez sloupků za cenu
1.880,- Kč bez DPH - schváleno.
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X/1.3 Starosta předloţil výši finančních nákladů na opravu hasičského auta převedeného
na obec Vranov z Ministerstva vnitra v 06/2007.
Celkové náklady činí cca 54 tis. Kč. Náklady budou hrazeny ze schváleného
rozpočtu na rok 2007 - schváleno.
X/1.4 Poutě 2007
a) starosta informoval o přípravě poutí v obci v září,
b) Obecní úřad dohodl pomoc při zajišťování poutí po dobu 3 nedělí v měsíci září
se členy TJ Sokol Vranov, SDH a zastupitelů obce. Starosta navrhuje odměnu
za jednu neděli ve výši 500,- Kč za neděli - schváleno,
c) Obecní úřad předloţil Provozní řád stánkového prodeje po dobu poutí 2007– viz
příloha zápisu - schváleno,
d) Obecní úřad předloţil výši poplatků za pronájem prostoru pro stánky, pouťové
atrakce a parkovné o poutích 2007 - schváleno.
X/1.5 a) Starosta obce předloţil ţádost firmy IFM Group a.s. o souhlas k územnímu
a stavebnímu řízení na p.č. 302/14 a 302/16 v k.ú. Vranov u Brna stavba RD.
ZO schvaluje předloţenou ţádost vč. náčrtů a umístění RD,
b) Starosta předloţil ţádost o souhlas se stavbou RD na p.č. 78/2 v k.ú. Vranov
u Brna. ZO schvaluje stavbu RD dle přiloţené dokumentace pro stavební
povolení zpracované firmou KYZLING ARCHITECTS A INTERIOR Brno.
ZO schvaluje předloţenou ţádost vč. náčrtů a umístění RD.
X/2.1 Starosta předloţil návrh smlouvy na bezúplatný převod pozemků z Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových na obec Vranov, p.č. 405/1 a 405/3 v k.ú.
Vranov u Brna (Alej a cesta na Ţiţkov) - schváleno.
X/2.2 Starosta předloţil smlouvu na vícepráce od firmy MoTeC bez myček a pračky
ve výši 9 887,71 Kč bez DPH dle přiloţeného rozpočtu - schváleno.
X/2.3 Starosta předloţil smlouvu na neinvestiční dotace z JMK na obec Vranov ve výši
300 000,- Kč na akci Oprava kuchyně MŠ a výdejny ZŠ v ZŠ Vranov - schváleno.
X/2.4 Starosta předloţil nájemní smlouvu na pronájem pozemku p.č. 83/1 v k.ú. Vranov
u Brna na parkování po dobu poutí 2., 9., 16., 23. a 30. 9. 2007 od pana Antonína
Holešovského za cenu 5 000,- Kč - schváleno.
XI. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 17.9.2007
XI/1.1 Starosta přednesl ţádost hasičů na příspěvek na hudbu na hody, které se konají
6.10.2007.
Jedná se o příspěvek ve výši 7 000,- Kč z rozpočtu obce. Obec se stane
spolupořadatelem hodů - schváleno.
XI/1.2 Starosta předloţil ţádost kulturní komise na příspěvek ve výši 5 000,- Kč na
pořádání koncertu v kostele na Vranově dne 14.10.2007 - schváleno.
XI/1.3 Místostarostka předloţila Návrh úpravy rozpočtu č.2.
Rozpočet je upraven na základě přidělených dotací na opravu v ZŠ a MŠ –
kuchyně a na opravu místních komunikací z JMK - schváleno.
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XI/1.4 Ţádosti o vyjádření k výstavbě
a) starosta předloţil ţádost pana MUDr. Michala Dufka na vyjádření k územnímu
a stavebnímu řízení na stavbu RD na p.č. 155/8 a ţádost o připojení na místní
komunikaci.
ZO schvaluje předloţenou ţádost vč. náčrtů a umístění RD.
b) Starosta předloţil ţádost pana Jiřího Nováka o vyjádření ke stavbě Parkovací
plochy a garáţe s bytem pro správce na p.č. 402/2, vlastník paní Hana
Holešovská a pan Dušan Klíma. ZO nesouhlasí.
c) Starosta předloţil k vyjádření ţádost firmy STAVOSPOL - studii na výstavbu 8
RD (3x dvojdům, 2x samostatně stojící dům) na p.č. 36/1, 36/2, 80/1, 80/17,
80/20, 107/3 a 401/2 v k.ú. Vranov u Brna. Schváleno.
XI/1.5 Starosta informoval o návštěvě kníţete z Liechtensteinu na Vranově dne 8.10.2007.
XI/1.6 Starosta informoval, ţe přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 bude provádět
firma A&CE Audit, s.r.o., Ptašínského 4, Brno.
XI/1.7 Starosta informoval o přidělení dotace z JMK na SDH Vranov ve výši 30 tis. Kč. ZO
pověřuje starostu podpisem smlouvy s JMK.
XI/2.1 Starosta předloţil návrh smlouvy s firmou ASEKOL s.r.o. na zajištění zpětného
odběru elektrozařízení prostřednictví jejich mobilního svozu. Součástí smlouvy je
zplnomocnění firmy van Gansewinkel, která bude pro naši obec v rámci mobilního
svozu elektrozařízení odebírat - schváleno.
XI/2.2 Starosta předloţil návrh smlouvy o poskytování komplexních sluţeb v odpadovém
hospodářství pro obec Vranov na dobu neurčitou s firmou van Gansewinkel, a.s. schváleno.
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuze.
XI/2.3 Smlouva o smlouvě budoucí na uloţení věcného břemene
Starosta předloţil ZO návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na uloţení věcného
břemene (vodovodní přípojka, přístupová komunikace). Uzavření smlouvy bude
zpoplatněno ve výši 1.000,- Kč – poplatek za uloţení věcného břemene. Současně
je ve smlouvě uvedeno, ţe skutečné zaměření přípojky vody bude provedeno před
zasypáním za přítomnosti zástupce obce - schváleno.
XII. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 5.11.2007
XII/1

Starosta informoval o:
- koncertu JAZZ, který se konal 27.10.07 v Obecním domě
- koncertu konaném v kostele 14.10.07
- poděkoval SDH za prořezání stromů v obci
- 26.11.2007 proběhne veřejné projednání změny č. 1 ÚP obce
- bude provedena oprava cesty za Machatkovýma k Sojkům a ke Zdraţilům –
navezení a uválcování recyklátu. Na jaře bude provedeno zpevnění asfaltem
- starosta podepsal smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových o převodu pozemku p.č. 405/1 a 405/3 v k.ú. Vranov u Brna na obec
Vranov, jedná se o pozemky pod komunikacemi Alej a na Ţiţkov
XII/1.1 Starosta informoval o přidělené dotaci na ZJ SDH ve výši 30.000,- Kč z JMK.
Částka byla jiţ zaslána na účet obce a je potřeba provést rozpočtové opatření, a to
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na § 0, příjmy - 6,050.100,- Kč - navýšení o 30 tis, tj. 6,080.100,- Kč a na výdajích §
551 poţární ochrana - 180.000,- Kč navýšení o 30 tis, tj. 210.000,- Kč. Ostatní §
zůstávají nezměněny - schváleno.
XII/1.2 a) Starosta předloţil návrh na prohlášení „Boţí muky z r. 1674“ do majetku obce.
Schváleno.
b) Je zpracován projekt na opravu boţí muky a bude do 30.11 07 v ceně cca
150.000,- Kč na JMK podána ţádost o dotace na opravu této boţí muky.
XII/1.3 PF ČR vydal nabídku na pronájem pozemků p.č. 76/1 a 392/6 v k.ú. Vranov u Brna.
Pozemek 392/6 je komunikace, na kterém se nachází horní zastávka autobusu.
Starosta navrhuje poţádat PF ČR o pronájem tohoto pozemku obci Vranov schváleno.
XII/1.4 Vyřazení majetku obce z inventury
Kontrolní výbor podal návrh na vyřazení 5 ks prolézaček v hodnotě 45.178,- Kč (dle
přílohy) z majetku obce. Jedná se o prolézačky, které byly vadné a v rámci
reklamace byly dodavatelskou firmou demontovány, odvezeny a byly vráceny
peníze na účet obce - schváleno
XII/1.5 Starosta předloţil návrh na nákup rozmetadla (traktorového sypače) pro zimní
údrţbu v ceně 118.010 Kč, + lišta na sůl 1.090,- Kč - schváleno.
XII/1.6 Starosta předloţil ţádost Ing. Arch. Ivo Branštetra o stanovisko k výstavbě 8 RD ul. Pod Alejí a ul. Poutní dle předloţené projektové dokumentace pro územní řízení
- schváleno.
XII/2 Stanovení poplatku za odpad na rok 2008
Předseda finančního výboru předloţil návrh přílohy č.1/2007 Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2001 o poplatku za provoz systému, shromaţďování, sběru přepravy,
třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Vranov
Výše poplatku za komunální odpad na rok 2008 navrhuje zvýšit na částku 460,- Kč
na osobu dle skutečných nákladů - schváleno.
XII/3.1 a) Starosta předloţil výši příspěvku na financování IDS JMK na rok 2008. Poplatek
činí 50,- Kč/obyvatele, z toho 45,- Kč na standard dopravní obsluţnosti v rámci
IDS JMK a 5,- Kč na zajištění fungování a koordinace IDS JMK. Pro naši obec
to znamená úhradu 32.550,- Kč.
b) Starosta předloţil návrh dodatku č. 6 Smlouvy o zajišťování financování
systému IDS JMK – nadstandard. Finanční příspěvek činí dle dod. č. 6 Smlouvy
225 661,- Kč - schváleno.
XII/3.2 Starosta předloţil návrh Veřejnoprávní smlouvy ve věci agendy projednávání
a rozhodování přestupků s Městem Šlapanice. Smlouva by byla uzavřena na dobu
neurčitou. Poplatky zůstávají stejné jako v letošním roce - schváleno.
XII/3.3 Starosta předloţil návrh smlouvy na zajištění zimní údrţby dle plánu zimní údrţby
od 1.11.2007 do 31.3.2008. Smlouva bude uzavřena s paní Soňou Vrbovou schváleno.
XII/3.4 Starosta informoval o přidělení dotace z JMK na akci Vranovská empiáda 2007.
Dotace byla schválena ve výši 40.000,- Kč. ZO pověřuje starostu podpisem
smlouvy o poskytnutí dotace z JMK - schváleno.
Zápisy v plném znění jsou na www.vranov.cz.
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Vzpomínka
Při návštěvě leteckého muzea v Kbelích nás upoutala fotografie posádky bombardovacího
letadla, na které jsme poznali našeho bývalého spoluobčana pana Fr. Knotka. Pan Knotek
se svojí posádkou 23. září 1940 při zpátečním letu po bombardování Berlína nouzově
přistál pro poruchu motoru na Wellingtonu L 7788E někde v Holandsku. Němci vypsali
odměnu na jejich dopadení a po několika dnech byli zajati. Jeden člen posádky se zastřelil
a ostatní byli uvězněni v zajateckém táboře „Stalag Suft III“. V roce 1943 začali budovat tři
tunely, kterými chtěli uprchnout. V táboře se nacházelo přes 600 vězňů mnoha národností.
25. března 1944 začal osudný den. Tunel byl krátký, místy špatná výztuha, a tak útěk byl
pomalý. 76 zajatcům se podařilo uprchnout. Na svobodě zůstali jenom tři, ostatní byli buď
zajati nebo zastřeleni.
Pan Knotek se dočkal osvobození, i kdyţ naši občané neměli statut válečného zajatce.
Dcera p. Knotka ţije asi v Rakousku.
Koncem srpna 1940 byl ukončen výcvik letců v Anglii a 10. září startovaly Wellingtony na
svůj první bojový let bombardovat Brusel – nádraţí. „Nárazy byly silně zřetelné i na
letounu,“ hlásil velitel jednoho letounu, kapitán Schejbal, náš pozdější občan Vranova. V r.
1940–1941 zastával funkci velitele 311. bombardovací perutě. Později přišel asi na
ministerstvo. Pan Schejbal přijel pro syna Dušana 24. 1. 1946 do Adamova do školy, kde
ho viděli spoluţáci naposled. Ţije někde v Americe. Pan Schejbal budovu první mateřské
školky, která mu byla nabídnuta, kde ţila jeho paní se synem daroval obci. Okresní archiv
nepodá soukromé osobě ţádné informace po roce 1945, takţe nemohu nic zjistit.
Při sledování pořadu „Jsi chytřejší neţ páťák“ mě napadlo, ţe základní škola by mohla
poodhalit minulost i současnost svých bývalých ţáků a jejich otců. Jistě by si to zaslouţili.
Tomáš Meluzín
Váţení spoluobčané,
blíţí se doba vánočních svátků a příchod nového roku, současně je to rok, co jste nám
právě Vy, naši spoluobčané, projevili ve volbách důvěru, proto můţeme být členy
vranovského zastupitelstva. Budeme se snaţit, abychom Vaši důvěru nezklamali a přispěli
k rozvoji naší obce.
Za projevenou důvěru Vám ještě jednou moc děkujeme, přejeme Vám příjemné proţití
svátků vánočních a v novém roce 2008 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Miloslav Křivánek
Andrea Černá
Tomáš Káňa
za Sdružení nezávislých kandidátů Vranov 2006
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HASIČSKÉ OKÉNKO
Po prázdninovém útlumu jsme začali pracovat na zprovoznění nové cisterny. Výměna duší
oprava čerpadla apod.
Jako kaţdý rok jsme vypomáhali obci s organizací poutí.
Od konce srpna začaly nácviky na hody. Po desítkách let jsme se rozhodli změnit kapelu
na hodovou zábavu. Kdyţ jste omezeni financemi, tak se špatně hledá nová muzika. Měsíc
před hodama jsme dostali tip na kapelu Zlaťanka. Po rychlém jednání byla podepsána
smlouva a proběhla jednání s obcí o spolupořádání a spolufinancování hodů. Hody byly
letos zahájeny uţ v pátek a to stavěním vysoké a hezké máje. Asi po 28 letech se podařilo
sehnat kapelu, která bude stárky doprovázet po celé obci. Hody začaly v poledne, a to
tančením besedy u hasičky. Ve dvě hodiny měl být odchod stárků s kapelou, a tak kaţdý
očekával, jaká bude kapela. Po prvních zahraných písničkách bylo jasné, ţe jsme správně
investovali. Zhotovili jsme orientační časový plán a podle něho se chodilo společně po obci
a na určených místech tancovali stárci. Vše koordinoval doprovod hasičů. Večerní zábava
uţ byla ukázkou sehraností stárků a muzikantů, kteří vydrţeli hrát po celý den i noc ve
vysoké kvalitě. Chtěl bych poděkovat stárkám i stárkům i dalším organizátorům za pěkné
hody.
Vypomohli jsme útěchovským hasičům s dovozem vody při dětských hasičských závodech.
V areálu motokrosu jsme spolupořádali další ročník Vranovské empiády a ve spolupráci
HZS JmK provedli ukázky techniky zásahu.
Naše druţstvo se zapojilo do soutěţe o pohár starosty OSH ČMS Brno. Po loňském
druhém místě bylo naše druţstvo naţhaveno na příčku nejvyšší, ale budou to muset
odloţit, protoţe opět skončilo na druhém místě. Druţstvo ve sloţení M. Vrbňák, L.
Holešovský, P. Dostál, D. Ţáček, J. Majer, P. Mašek po závodě prohlásili ,,je stále ještě co
zlepšovat a o co bojovat“ .
V rámci výcviku obsluhy motorových pil byli odřezány suché větve na aleji. Výcvik byl
spojen s obsluhou výškové techniky MP 20 (montáţní plošiny) zapůjčené s SDH Kuřim.
Čestnou stráţí jsme se důstojně rozloučili s naším členem Stanislavem Tronečkem.
Letošní rok se nám vydařil jak po pracovní činnosti tak při zábavě.
Jménem Sboru dobrovolných hasičů přeji všem spoluobčanům krásné proţití Vánoc
a šťastný nový rok 2008.
Miloslav Křivánek, starosta SDH Vranov

Zhodnocení činnosti zásahové jednotky Obce Vranova za rok 2007
Během roku se jednotka scházela v hasičské zbrojnici k pravidelnému teoretickému i
praktickému školení , opravě a údrţbě mobilní poţární techniky a osobních prostředků PO.
Tato činnost byla odměněna v Xl . ročníku soutěţe O pohár starosty OSH ČMS , která se
konala ve Vranově (Machatkova cesta) , kde naše druţstvo obsadilo krásné 2. místo v
kategorii DA (dopravní automobily)
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V letošním roce jednotka vyjela ke 14 mimořádným událostem z toho ve třech případech
mimo katastr obce.
Jednalo se: 3 x o poţár
3 x o dopravní nehodu
7 x o technickou pomoc
1 x o ţivelnou pohromu
V listopadu proběhlo školení na obsluhu motorových pil, při kterém se provedlo odstranění
nebezpečných větví a stromů na Aleji, Turisťáku a na spodním konci obce. Při této akci
jsme spolupracovali s JSDH Kuřim , která poskytla poţární plošinu.
V polovině roku byla přivezena nová Tatra 148, kterou jsme získali převodem od armády.
V součastné době se provádí její kompletace a příprava k uvedení do provozu.
V průběhu roku jednotka zajišťovala pořadatelskou činnost společně s Obecním úřadem,
SDH, Městskou policií (odbor prevence) a AMK na těchto akcích:
 Ţelezný Empík (Brno – Líšeň),
 Vranovská Empiáda (prostory motokrosu)
Závěrem bych chtěl poděkovat členům za jejich nezištnou obětavou práci jak při zásazích,
tak ostatních činnostech jednotky, popřát jim i spoluobčanům krásné a klidné proţití
Vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody v nadcházejícím Novém roce
2008.
Libor Holešovský, velitel JSDH Vranov
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VRANOVSKÝ ŢLEB
Váţení přátelé motoristického sportu, váţení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás seznámili s vyhodnocením závodní sezony za rok 2007
v motokrosovém areálu.
Naše organizace se v tomto roce věnovala závodům na regionální úrovni, kde se snaţíme
podchytit začínající jezdecké talenty, ale chceme dát i prostor jezdcům, kteří motokros
jezdí pro radost. Mezi tyto závody jistě patří Gold Fren Cup, Meteor Cup, Vysočina MX
Cup a Přebor Moravy - ze všech těchto seriálů měli jezdci moţnost vyzkoušet si poţitek
z jízdy na trati ve Vranově. A to, ţe se jezdcům na naší trati líbí, dokázali svojí účastí na
závodech, kdy průměr na jeden závod byl 135 jezdců. Jezdci AMK jsou pravidelnými
účastníky těchto závodů a svými výsledky se řadí na špici jednotlivých seriálů (Pučálka,
Machatka, Štaud, Malý, Šindelář, Sokol, Šamaj, bratři Haklové, Srnec, Mikulášek, Brumla,
Klimek, Jakubec atd.)
Tyto závody jsou pořádány hlavně pro jezdce ve věku od 6 do 19 let a ti tvoří 2/3
jezdeckého pole. A právě práce s mládeţí je hlavním mottem naší činnosti. Zastáváme
názor, ţe je lepší nechat mladý „vyřádit“ pod dohledem trenérů, neţ je nechat na ulici
kšeftovat a píchat si drogy, krást, znásilňovat a zabíjet - ţe se tyto věci skutečně dějí nás
denně přesvědčují zprávy z novin a televize.
Letos, tak jako kaţdý rok, nás navštívili přátelé z německého klubu MSC Teutschenthal.
Tento klub je pravidelným pořadatelem jednoho závodu seriálu mistrovství světa
v motokrosu tříd MX1 a MX2. “Druţba“ mezi kluby trvá jiţ od roku 1974.
Samozřejmostí provozu areálu jsou pravidelné tréninky, slouţící ke zvyšování jezdeckých
kvalit jednotlivých jezdců, ale také k získání alespoň části financí, které jsou potřeba na
hrazení provozních nákladů a moţnosti dalšího rozvoje areálu.
Jsme si vědomi, ţe svojí činností působíme v očích mnoha občanů Vranova negativně, ale
chtěl bych tyto občany ujistit, ţe naší snahou bude tyto vlivy co nejvíce eliminovat.
V dnešní době je zpracován projekt na umělé zavlaţování trati nejenom během závodů,
ale i v průběhu pravidelných tréninků. Po obdrţení stavebního povolení jsme v rámci
finančních moţností zbudovali studnu, zajistili akumulační nádrţ na vodu, připravili místo
pro vlastní uloţení - včetně vybetonování podkladové betonové desky, nádrţ usadili
a přikotvili na určené místo. V další etapě bychom chtěli vybudovat přístavek pro čerpadla
a rozvod vody, pokud budou finanční prostředky, osadit část tratě trubkovým rozvodem
a postřikovacími tryskami. Největším problémem zůstává získání dostatečných financí,
které by zajistily bezproblémové a hlavně rychlé dokončení stavby. Moţná i touto cestou
bych chtěl poţádat všechny, kterým osud vranovského areálu není lhostejný, o jakoukoliv
finanční dotaci, která by nám opravdu pomohla.
V posledních letech - po zvolení starosty ing. Juhy - se na obci začala řešit otázka
schválení nového územního plánu, který zahrnoval rozšíření stavby nových domů směrem
ke sportovnímu areálu. Vzhledem k blízkosti moţné výstavby od sportovního areálu jsme
dopisem na OÚ Vranov a MěÚ Šlapanice vyjádřili nesouhlas s územním plánem, a to
pouze té části, která by povolila výstavbu domů nad motokrosovým areálem, a to
z důvodu, ţe motokrosový areál (mimo jiné postavený v akci „Z“ za dobrovolné pomoci
členů AMK a 68300 brigádnických hodin) je funkční a naší snahou je, aby dále pokračoval
ve své tradici a byl provozuschopný.
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Na základě tohoto dopisu bylo řízení ve věci územního plánu pozastaveno do doby, neţ se
změří hluk z motocyklů v místě uvaţované výstavby. Vzhledem k tomu, ţe hlučnost
v těchto místech byla vyšší neţ je povolená, výstavba nových domů v této lokalitě byla
pozastavena.
Je nám jasné, ţe vzhledem k postoji starosty, který k AMK zastává, docela určitě není tato
„akce“ u konce a určitě bude mít pokračování. Díky nejistotě o budoucnosti areálu
začínáme mít stále větší problémy s finančním zajištěním chodu areálu. Naši sponzoři,
kteří o této problematice samozřejmě vědí, nám stále více dávají najevo, ţe dokud se tento
problém nevyřeší, nemůţeme počítat s jejich přízní. Také dotace plynoucí
z Automotoklubu České republiky jsou ohroţeny - kdo by dával peníze do „něčeho
nejistého“?
Díky této nejistotě přišel letos AMK o dotaci 150.000,- Kč – pane starosto, veřejně Vám
„opravdu moc děkujeme“!
Jsme si vědomi sloţitosti a závaţnosti tohoto problému a naší snahou je nesedět s rukama
v kapsách, ale snaţit se omezit negativní vlivy naší činnosti (hluk, prach) na co nejniţší
moţnou míru. Neţ zbudujeme závlahové kropení tratě, zakoupili jsme 2 ks kropících vozů
Praga V3S a po následné GO je vyuţíváme ke kropení trati, a to i na kaţdém tréninku.
Objednali jsme si firmu, která má zplnomocnění na měření hluku a nechali změřit hluk
jednotlivých motocyklů, které v areálu trénují. Komu byla naměřena hodnota vyšší, neţ je
daná od výrobce, musel si stroj seřídit tak, aby splňoval tyto údaje.
Součástí naší činnosti se stalo i kaţdoroční pořádání branného závodu pro ţáky
základních škol „Vranovská empiáda“. V prostoru Vranovského ţlebu byl pod záštitou
hejtmana Jihomoravského kraje pana ing. Stanislava Juránka a starosty obce Vranova
pana ing. Marka Juhy uspořádán jiţ třetí ročník branného závodu za účasti ţáků
mimobrněnských a brněnských škol. Na této akci se podíleli: pořadatel - Městská policie
Brno, Sbor dobrovolných hasičů z Vranova, Obec Vranov, Univerzita obrany Brno, CZECH
DEVELOPMENT AGENCY, Elios, penzion Gallus, Hotel Vranov, MTc-stav, NOEL,
Pittel+Brausewetter, van Gansewinkel, ZK-Brno, Český červený kříţ, AMK Zbrojovka Brno
a Automedia Brno. Chtěl bych se za AMK Zbrojovka Brno omluvit všem zúčastněným na
této akci za zneuţití pěkného dne nejmenovanými funkcionáři strany ODS, kteří si tam
udělali reklamní mítink. Nebyl o tom nikdo z nás dopředu informován a akci provedli bez
našeho vědomí.
1. - 3.června 2007 bylo v areálu uskutečněno krajské kolo Svojsíkova závodu, a to při
příleţitosti stého zaloţení skautského hnutí. Jedná se o závod skautů ve věku 11-15 let,
jehoţ úkolem bylo prověřit schopnost týmové spolupráce, ale i samostatnosti jedince, a to
pomocí tradičních i méně obvyklých skautských disciplín. Závodu se účastnilo 28 hlídek
z celého Jihomoravského kraje. Záštitu nad touto akcí převzal hejtman Jihomoravského
kraje pan ing.Stanislav Juránek, který se také osobně zúčastnil slavnostního zahájení
a předání cen vítězům. Akce se vydařila a mladí skauti na ni budou mít jistě dlouho
příjemné vzpomínky.
Jako jedna z mála (moţná i jediná) organizací ve Vranově přispíváme finanční částkou do
obecní pokladny, a to 20 % z vybraných peněz za vstupné, coţ dělá zhruba 10.000,- Kč za
celý rok. Sazba 20 % byla určena zastupitelstvem obce Vranov a jedná se o nejvyšší
moţnou sazební hranici. Vzhledem k tomu, ţe sportovní areál dáváme spolupořadateli
„Vranovské empiády“ - OÚ Vranov, zdarma, je zde vidět, ţe hledat porozumění u vedení
OÚ je zbytečné. Máme tu smůlu, ţe nepatříme mezi kluby, které jsou alespoň minimálně
morálně, popř.finančně podporovány místní obcí.
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Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se jednotlivých akcí v areálu zúčastnili
a svojí aktivitou přispěli k bezproblémovému průběhu, poděkovat všem sponzorům, aby
nám zanechali stále svoji přízeň, poděkovat všem občanům obce Vranov za svoji
shovívavost a někdy i náklonnost k AMK .
Rád bych také vyuţil příleţitosti a těmto jmenovaným popřál příjemné proţití vánočních
svátků a v roce 2008 mnoho zdraví a štěstí.
Malý Roman-předseda AMK

ŠKOLNÍ LIST
Všichni zaměstnanci školy Vám přejí to nejlepší vykročení do nového roku 2008.
Zuzana Černá, ředitelka ZŠ Vranov

FARNÍ LIST
Všichni milí čtenáři vranovského Zpravodaje!
Srdečně Vás všechny zdravím a mám pro Vás zase nový příběh.
Je čas prázdnin a dovolených, a je to moţná dobrá příleţitost udělat si čas na druhé,
zvlášť na ty nejbliţší…
Před 2 týdny jsem také měla moţnost odpočívat a tohle vyprávění se mi moc líbilo
a inspirovalo mě:
Patnáct minut
„Mému synovi byly tehdy čtyři roky,“ vyprávěl horolezec K.K., „vzal jsem ho do přírody.
Ukazoval jsem mu stromy, brouky, skály – a uviděl jsem skálu, na kterou by nebylo těţké
vylézt. S výstrojí, samozřejmě. Jenţe mně se zdálo, ţe se na ni snadno dostanu i bez
výstroje – a přiznám se, chtěl jsem tomu chlapečkovi ukázat, co tatínek umí. Tohle lezení
po skalách, kdyţ se člověk musí přidrţovat jen prsty rukou a nohou, je snad to
nejobtíţnější, jen tušíte, jak se která štěrbina zachová, zda se vám nezbortí pod dlaní nebo
pod chodidlem. Ale já byl mladý, a tedy všemocný, a sledovaly mě obdivné oči malého
chlapce.
Vystoupil jsem asi do patnácti metrů a věděl jsem, ţe ten maličký svědek dole obdivem
ani nedutá. začal jsem opatrně vystupovat výš, abych dosáhl vrcholu té krásné skály.
A tehdy se to stalo.
Kus zvětralého kamene se pode mnou utrhl, já se ještě stačil zachytit za jeden rozpuklý
výčnělek a vybalancoval jsem se jakţtakţ do rovnováhy. Nohou jsem našel opěrku a ztuhl,
nic jiného se dělat nedalo, sestoupit ani vystoupit.
„Hej,“ zavolal jsem dolů na vyděšeného chlapce.
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Stál dole s očima rozšířenýma hrůzou. Popsal jsem mu cestu k hájovně, cesta k ní
vedla temným lesem, pěšinkou na srázu. Dítě odběhlo.
Říká se, ţe před smrtí proběhne člověku před očima celý ţivot. Já, jak jsem tam tak
visel a mohl se kaţdou chvíli utrhnout, jsem se procházel celým ţivotem a uvědomoval
jsem si, jak zlé bude, jestli spadnu. Ne tak pro mě, mně tehdy na ţivotě příliš nezáleţelo,
ale bylo mi nevýslovně smutno z toho, co se stane s tím chlapcem. Co zahynula moje
ţena, jeho matka, neměl na světě nikoho neţ mě. A tak jsem se tam tiskl ke skále a touţil,
ať se se mnou ten výstupek neutrhne a ať ten chlapec dojde včas do hájovny. A došel.
Hajný přinesl lana a skoby – byl zřejmě na takové případy uţ zvyklý – a sestoupil jsem
dolů, odnesl jsem to jen s malými odřeninami.
Kdyţ jsem ten večer leţel se synem ve stanu, uvaţoval jsem, jak bych se mu měl
odměnit za to, ţe se nebál jít do temného lesa a zachránil mi ţivot. Věděl jsem, ţe na to
nestačí obyčejná odměna, koupit mu vláček nebo něco podobného. A kdyţ mě v noci ta
odměna napadla, ucítil jsem velké ulehčení. To bylo – jak jsem si byl jistý – to pravé.
Čtvrthodina času. Čtvrthodina času denně, ano, to je to pravé.
Kdyţ vám někdo zachrání ţivot, těţko mu za to můţete dát zmrzlinu nebo vláček
a myslet si, ţe tím to máte odbyté. Zvlášť kdyţ je to vaše maličké dítě, které udělalo
hrdinský skutek. A nemyslete si, jít tmavým lesem, jít neznámou krajinou a k tomu
pěšinkou, pod níţ se otevírá sráz, je pro malé dítě něco víc neţ cesta, je to velký, statečný
čin. Já si prostě umínil v té noci, kdyţ jsem ho slyšel oddychovat vedle sebe, ţe mu věnuji
nejméně čtvrthodinu denně, čtvrthodinku kaţdý den, co budu ještě na téhle zemi naţivu.
A plním to dodneška.
Tou čtvrthodinou nemyslím obyčejný čas, výlety a učení a vyprávění, myslím tím jen
a jen ten čas, kdy se nad ním zamyslím, kdy budu uvaţovat o jeho trápeních a radostech,
kdy si s ním promluvím, proč je mu smutno, nebo naopak, budu s ním sdílet jeho radost.
Kolikrát strávíme s dětmi tolik hluchého času, dohadujeme se s nimi, napomínáme je,
vydrţíme jim tak dlouho a tak zbytečně propírat jejich drobná provinění – ne, o ten čas
nejde, čtvrthodinka bude věnována tomu, ţe budu o něm přemýšlet jako kamarád a rodič
zároveň.
Dnes je syn uţ ve věku, jako jsem byl já tehdy, kdyţ jsem lezl na skálu, a musím říct,
ţe vztah mezi námi je tak hezký, ţe neznám hezčí mezi ţádným otcem a synem v okolí.
Samozřejmě, ţe často věnuji a věnoval jsem synovi mnohem víc, neţ čtvrthodinu denně –
ale tuhle slíbenou čtvrthodinu jsem mu věnoval i tehdy, kdyţ jsem měl nejvíc práce. Víte,
ono stačí málo, stačí jen nepřerušit ten proud důvěry a radostného bezpečí, který je mezi
lidmi, co se mají rádi. A který je snad mezi kaţdým dítětem a jeho rodiči v dětství. Kolik
neštěstí by na světě nebylo, kdyby si kaţdý dokázal udělat na své blízké ten zdánlivě
nepatrný čas, čtvrthodinu denně. Vyslechl, co se jim ten den stalo, vyslechl si jejich zlosti
a strachy a dal jim najevo, ţe na něho mohou spoléhat.
Syn o tom mém slibu ví a říkal mi, ţe aţ bude mít děti, ţe si na ně také udělá čas těch
kouzelných patnáct minut denně – i tehdy, kdyţ bude mít nejvíc práce. Patnáct minut…
Řekne se, jaká je to chvilka. A zatím během nich můţeme někomu zatelefonovat, napsat
dopis, s někým vypít kávu – udělat řadu maličkostí, jenomţe právě na takovýchhle
maličkostech stojí a podepírá se jimi lidský ţivot.
Čtvrthodinka denně.
Jen si představte, ţe by si kaţdý z těch pár miliard lidí na zeměkouli dokázal udělat
denně čtvrthodinku, kdy by se věnoval svým blízkým, jaká obrovská energie vlídnosti,
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porozumění a sympatií by se uvedla do pohybu! Kolika samotám by se zabránilo –
a předcházelo - , kolika tragédiím by se tím dalo – a jak snadno – předejít… Moţná,
řeknete, my svým bliţním věnujeme víc neţ tu čtvrthodinu denně. Někdy jistě… Ale tady
jde o tu nepřetrţitou jistotu, která trvá a která dává lidem báječný pocit, ţe nejsou sami.
Kdyţ se věnuje více času, proč ne, tím líp. Ale ta čtvrthodina, nevynechaná čtvrthodina,
můţe být takovou skobou na skále, která nepovolí, kdyţ povolí ostatní skoby, a o kterou se
můţete opřít, kdyţ cítíte, ţe se uţ uţ řítíte dolů. Moţná dnes – právě dnes – můţeme
získat kouzelnou skobu – takový zázračný úchyt, který nás zachrání – zítra.“
Přeju Vám poţehnané a krásné dny, zaslouţený odpočinek a načerpání nových sil – a ta
čtvrthodinka?
Ve skutečnosti ale není ještě ani advent, a i kdyţ tady kolem kostela i kláštera
s duchovním centrem leţí zbytky sněhu, nestačí to.... Vánoce ještě nemohou být – chybí
ještě pořádná příprava s voláním „Rorate“ – Rosu nám dejte, nebesa.... a potom ta veliká
neopakovatelná radost a také pokoj v srdci a zvláštní něha, kterou dává Láska. Protoţe se
narodí Děťátko, které lásku, radost, pokoj přineslo a stále přináší... A kdyţ se trošku
ztišíme – a k tomu nás vánoce zvou - pocítíme touhu, třebas skrytou a utajenou, aby je
přineslo i nám, Tobě, mně, našim rodinám i drahým – a vlastně všem lidem a celému
světu...
A tak ještě malý vánoční příběh:
„Rozhodla jsem se, ţe pro letošní Vánoce připravím pro naše děti nějakou vánoční
zábavu,“ řekla J.L., která nedávno začala pracovat v domově pro opuštěné děti. „A tak
jsme pár dní před Štědrým večerem s dětmi seděly u dlouhého stolu, rozdala jsem jim listy
papíru a pastelky a dala jim za úkol namalovat betlémské jesličky. Aţ obrázky dokončí,
budeme hlasovat, který je nejlepší. Nejkrásnější obrázky malých mistrů odměníme –
a v místní knihovně jsem domluvila, ţe se z těch obrázků udělá „opravdová výstava“,
s vernisáţí a s malým pohoštěním.
Děti byly nadšené. Budou jako malíři. Aţ je mi někdy líto, jak maličko stačí, aby děti
byly šťastné a jak se i na to maličko tak často zapomíná. Dívala jsem se na ty hlavičky,
skloněné nad čtvrtkami, dívala jsem se na to nesmírné úsilí, s jakým malovaly Jeţíškův
„domeček“. Jako by tu přede mnou nebyly opuštěné děti... Jako bych se dívala na jiné děti
– děti, ze kterých vystupovalo plaché světlo. To světlo, jeţ čeká na ty, kdo je uvidí, kdo mu
pomohou. Jako bych se dívala na ... betlémské děti. Tiskly ze vší síly pastelky na čtvrtky,
a byly to betlémské děti, svými myšlenkami byly všechny v Betlémě...
Domalovaly, posbírala jsem jejich obrázky a vystavila je prozatím v jídelně domova.
Kdyţ jsem je rozvěšovala, všimla jsem si, ţe jeden obrázek je něčím zvláštní. Bylo na něm
všechno, co v Betlémě má být, Panna Maria i svatý Josef, byla tam zvířátka, byli tam
koledníčci... Jenom něco chybělo. To hlavní.
„Děti, kdo maloval tenhle obrázek?“ Přihlásila se drobounká snědá holčička s modrou
mašlí. Udiveně jsem ji pozorovala. „Proč jsi nenamalovala Jeţíška do jesliček?“ optala
jsem se. Děti si všimly prázdných jesliček na obrázku a daly se do smíchu – jak na Něj
mohla jenom zapomenout! „Protoţe tam není,“ řekla holčička. „Není?“ „Ne,“ řekla holčička
pevně. „Ale je přece v jesličkách,“ ukazovala jsem na obrázky jiných dětí. Na všech
obrázcích bylo v jesličkách malé děťátko, leţel v nich Jeţíšek... „Není tam,“ řekla holčička
s určitostí. Dívala se mi upřeně do očí. S odhodláním bojovat za to, co říká. Děti se smály
stále hlasitěji. „Jak to, ţe ne?“ zeptala jsem se. Holčička se náhle přestala dívat
odhodlaně... a rozplakala se, drobounká ramínka se jí chvěla. „Není tam,“ vyvzlykla. „A kde
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tedy je?“ zeptala jsem se a přivinula ji k sobě. „Je,“ vydechla ke mně holčička tiše, „je
u mě. Bude večer u mojí postýlky, bude se mnou zítra chodit... Přece jste nám říkala, ţe je
pořád s námi... Je tady... Je tady...“
Děti zmlkly.
Hladila jsem holčice pečlivě učesanou h hlavičku s modrou mašlí a ucítila jsem veliké
ticho, takové rozsvícené ticho, které nás v tu chvíli v jednom zapadlém domově
opuštěných dětí, v jednom starém zasněţeném domě obklopilo, ucítila jsem ticho, které
nás hladilo, těšilo, hřálo...
Pohlédla jsem na její obrázek. A najednou jsem si uvědomila, ţe nejsem opuštěná, ţe
nejsem ţena, které doktor řekl před rokem, ţe nikdy nebude mít vlastní děti, uvědomilo
jsem si, ţe mám kolem sebe tolik „svých dětí“ a ţe je tu se mnou – i Ten, který vyšel
z jesliček, aby nám v tomhle pokoji řekl, ţe nejsme sami – nikdy nejsme sami... Nejsme.
Nikdy nebudeme. Ani ta nejopuštěnější holčička s modrou mašlí není nikdy sama...
Děti mlčely a dívaly se zamyšleně na prázdné jesličky. Kdyţ jsme hlasovali, který
obrázek je nejlepší, vyhrál to obrázek holčičky s modrou mašlí. I kdyţ moc povedený
nebyl. Jenomţe ten Jeţíšek, kterého její betlémský obrázek přinesl, byl nejkrásnější...“
Kéţ je nově narozený Jeţíš i Váš – kaţdého osobně, Vašich rodin, přátel, všech, které
máte rádi... Tak poţehnané vánoce i celý nový rok 2008... A srdečně Vás za nás všechny
zvu na vánoční bohosluţby či návštěvu duchovního centra...
Za všechny v Centru a na faře u Panny Marie – sestra Zdislava

TJ SOKOL VRANOV
Váţení sportovní přátelé,
blíţí se konec roku, je to pro nás signál se pozastavit, ohlédnout a zhodnotit letošní
činnosti sportovní i pracovní.
Plavci z Aquateamu nám dělají radost při reprezentaci v rámci celé České republiky
i v zahraničí. Jsme rádi, ţe oddíl je součástí TJ Sokol.
Ve volejbalu se zúčastnilo druţstvo ţen Přeboru Brněnského kraje. Konečné pořadí zatím
není známo, protoţe soutěţ se dohrává v těchto dnech.
Oddíl mladých volejbalistů pod vedením Nikol Vrbové se pravidelně schází v pátek
v tělocvičně ZŠ. V naší malé tělocvičně probíhají i ostatní pohybové aktivity – cvičení ţen,
aerobic, volejbal.
Pro školáky jsme pořádali 2 akce – na ukončení a zahájení školního roku. Pro děti
a mládeţ chceme stále zlepšovat podmínky k sezónnímu sportování. V plánu máme
stavbu tenisové zdi, nákup branek na flórbal, hřiště na streetball. Současně působíme na
mládeţ, aby hřiště povaţovala za svůj prostor, který je třeba chránit a podílet se na
zlepšování a úklidu prostředí.
Hřiště Turisťák díky dotacím z Jihomoravského kraje a od ČOS pomalu upravujeme
a zlepšujeme podmínky pro sporty. Díky pomoci pana Františka Šustáčka byly
vybudovány přístupové schody k šatně na hřišti, spolupráce bude pokračovat i v příštím
roce. Pan Šustáček bude garantem stavby tenisové zdi. Nový plášť získala naše klubovna
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nátěrem fasády, znakem Sokola a vymalováním interiéru, tyto práce provedl pan Michal
Barouš. Pan Karel Peterka opravil oplocení kolem areálu, natřel sloupky.
Za tuto významnou pomoc všem děkujeme.
Výbor TJ Sokol Vranov dále děkuje za spolupráci a za vydatnou pomoc s údrţbou areálu
Turisťák Vladimírovi Tlamkovi, Eduardovi Filkovi, Ivanovi Kunovskému, Bedřichovi
Valáškovi ml. , Ing. Petrovi Kopeckému za vydatnou pomoc s údrţbou areálu Turisťák.
Jsme rádi, ţe se rozvíjí i spolupráce se členy místního Sboru dobrovolných hasičů. Za
vstřícný přístup a pomoc děkujeme Ing. Kateřině Jetelinové a celému obecnímu
zastupitelstvu.
Za dlouholetou podporu patří dík i sponzorům – firmě KOBRO s.r.o., K-maso, s.r.o.,
Gusto s.r.o..
Všem občanům přejeme pokojné proţití vánočních svátků a do roku 2008 hodně zdraví,
spokojenosti, úspěchů v osobním, sportovním i pracovním ţivotě.
Jarmila Dostálová, TJ Sokol Vranov
Poděkování členům SHD
Chtěli bychom touto cestou poděkovat zásahové jednotce a dalším členům SHD. Ve
večerních a nočních hodinách 5. listopadu nám pomohli s chlazením hořících sazí
v komínu. Díky jejich rychlému, profesionálně provedenému zásahu nedošlo k poškození
majetku.
Rodina Ducháčkova a Hufova
OBECNÍ ÚŘAD - ÚŘEDNÍ HODINY
MÍSTOSTAROSTKA - Ing. Kateřina Jetelinová, mobil: 724 183 498
v úředních hodinách moţnost ověření podpisů a dokumentů, evidence obyvatel
a přihlášení k trvalému pobytu
pondělí
8.00 - 12.00
14.00 - 17.00
středa
8.00 - 12.00
14.00 - 17.00
pátek
8.00 - 11.00
STAROSTA - Ing. Marek Juha, mobil: 724 305 559
pondělí
středa

16.00 16.00 -

18.00
18.00

Dále dle telefonické dohody.
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