VRANOV

ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE VRANOV 6/2003

OÚ INFORMUJE
Puč nebo demokracie?
Obecní zastupitelstvo na svém VIII. veřejném zasedání dne 10. listopadu 2003 rozhodlo
poměrem hlasů 6 : 3 o odvolaní stávajícího starosty, ing. Otakara Nečase a současně
zvolilo jako nového starostu ing. Marka Juhu, který bude funkci vykonávat jako
neuvolněný.
Důvody, jež k tomuto kroku vedly, by vydaly na samostatný zpravodaj. Tím
nejpodstatnějším, který je však nutno zmínit, neboť již začal přímo ovlivňovat vlastní chod
Obecního úřadu, však byla dlouhodobě váznoucí spolupráce mezi starostou
a zastupitelstvem a z toho pramenící ztráta důvěry v osobu odvolaného starosty. Odvolání
ale rozhodně nelze nazvat pučem, neboť ani dlouhodobé projednávání této problematiky
mezi členy ODS a p. Nečasem nevedlo přes nastínění možného dalšího vývoje ke
zlepšení komunikace mezi ním a zastupitelstvem Obecního úřadu.
Nové vedení Obecního úřadu, tvořené i nadále členy ODS, bude při své další práci lépe
využívat potenciál obce a tím zvyšovat i náš společný majetek, sloužící všem občanům.
Vyzýváme proto občany, aby nové vedení zastupitelstva obce v jeho snažení podporovali
a nenechali se ovlivnit zkreslenými informacemi nebo fámami.
Hlavní cíle obecního úřadu a zastupitelstva obce:
1.
Dokončení rekonstrukce obecního domu
2.
Rekonstrukce školy, výstavba tělocvičny, jídelny a kuchyně
3.
Oprava místních komunikací a chodníků
4.
Vybudování splaškové kanalizace
5.
Zlepšení dopravní obsluhy hromadnou dopravou přes den i v noci
6.
Prohloubení spolupráce s místními živnostníky a podnikateli při výstavbě v obci
7.
Prohloubení spolupráci s místními zájmovými sdruženími
8.
Rozvoj společenského, kulturního a sportovního života obce
9.
Zvýšení turistické přitažlivosti obce
10. Podpora výstavby rodinných domů v rámci územního plánu
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11. Zlepšení informování občanů o dění v obci
12. Získání dalších finančních zdrojů pro obec a její rozvoj ze státního rozpočtu, rozpočtu
Jihomoravského kraje a euro-fondů
Ing. Marek Juha, starosta
Ing. Kateřina Jetelinová, místostarosta
Úřední hodiny Obecního úřadu
Starosta:
ing. Marek Juha, tel. 724 305 559
pondělí
15.00 až 17.00 hod
středa
15.00 až 17.00 hod
dále dle telefonické dohody
Místostarosta:
pondělí
středa
pátek

ing. Kateřina Jetelinová, tel. 724 183 498
8.00 až 12.00 hod
15.00 až 17.00 hod
8.00 až 12.00 hod
14.00 až 17.00 hod
8.00 až 11.00 hod

Stavební výbor: ing. Martin Pavelka, tel. 724 305 600
čtvrtek
15.00 až 17.00 hod
Kontrolní výbor: Zdeňka Slavíková, tel. 724 305 602
úterý
13.00 až 15.00 hod
Finanční výbor:
čtvrtek

RSDr. Karel Holešovský, tel. 724 305 603
13.00 až 15.00 hod

Ověřování podpisů a listin, evidence obyvatel a pokladna: v úředních hodinách
místostarosty.
VIII. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 10. 11. 2003
Přítomni členové ZO:

Otakar Nečas, Zdeňka Slavíková, Karel Holešovský, Kateřina
Jetelinová, Marek Juha, Josef Škarecký, Josef Šebela, Antonín
Holešovský, Martin Pavelka

Zapisuje:
Ověřuje:
Zahájení:
Ukončení:
Účast občanů:

Kateřina Jetelinová
Karel Holešovský, Josef Škarecký
18.10 hod.
20.30. hod
21

Host : Ing. Jan Střechovský, starosta Města Šlapanice
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Starosta obce zahájil jednání ZO.
Byla schválena zapisovatelka a byli schváleni ověřovatelé zápisu
Pro - 9, proti – 0, zdržel – 0
VIII/1
1)
2)
3)
4)
5)

Program jednání
Interpelace členů ZO
Rozprava, veřejná diskuse
Odvolání starosty, hlasování
Organizační, různé
Usnesení, závěr

Byl předložen návrh nového programu: 1) Odvolání starosty
2) Usnesení
3) Návrh nového starosty
4) Usnesení
Hlasování o novém programu jednání:
Pro – 6, proti – 3, zdržel – 0
Návrh nového bodu:
Změna systému obecního úřadu, tj. vedle uvolněného místostarosty ustavit funkci
neuvolněného starosty a volba 2. míststarosty
Hlasování o vložení nového bodu programu jednání:
Pro – 3, proti – 6, zdržel – 0
Byl schválen program jednání v tomto znění:
1)
Odvolání starosty, hlasování
2)
Usnesení
3)
Návrh nového starosty, interpelace členů ZO, rozprava
4)
veřejná diskuse
5)
Hlasování
6)
Usnesení
7)
Organizační, různé
8)
Usnesení, závěr
Hlasování: pro – 6, proti – 3, zdržel –0
VIII/2
ZO rozhodlo o tajné volbě odvolání starosty obce Ing. Otakara Nečase
Hlasování: pro – 8, proti – 1, zdržel – 0
ZO odsouhlasilo volební komisi ve složení :
Předsedkyně – Zdeňka Slavíková, členové – Josef Škarecký, Josef Šebela
Odevzdáno: 9 obálek, z toho platných hlasovacích lístků 9
Pro odvolání: 6 hlasů
Proti odvolání: 3 hlasy
Zdržel: 0
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USNESENÍ
ZO rozhodlo na základě odsouhlasené tajné volby o odvolání starosty Ing. Otakara
Nečase z funkce starosty.
Schváleno
Pro – 6, proti – 3, zdržel – 0
VIII/3
ZO rozhodlo o funkci neuvolněného starosty
Hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel –1
ZO rozhodlo o tajné volbě starosty
Hlasování: pro – 8, proti – 1, zdržel – 0
ZO rozhodlo o volební komisi ve složení:
předsedkyně– Zdeňka Slavíková, členové – Josef Škarecký, Josef Šebela
Hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel –1
Předáno 9 hlasovacích lístků vč. obálek ( 1 každému členu ZO)
Odevzdáno : 9 obálek, z toho platných hlasovacích lístků 8 , neplatný 1 hlasovací lístek
Kandidát č. 1 Ing. Marek Juha – 7 hlasů
Kandidát č. 2 – RSDr. Karel holešovský – 1 hlas
USNESENÍ
ZO zvolilo tajnou volbou neuvolněného starostu obce pana Ing. Marka Juhu.
Schváleno
Pro – 7, proti – 1, zdržel – 1
VIII/4
Vložený bod – předseda finančního výboru
Navržený kandidát – RSDr. Karel Holešovský
Hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel – 1
USNESENÍ
ZO rozhodlo o předsedovi finančního výboru. Předsedou se stává RSDr. Karel
Holešovský
Schváleno
Pro – 8, proti – 0, zdržel - 1
VIII/5Proběhla diskuse – 8 diskutujících z řad občanů
V rámci diskuse informoval pan starosta Města Šlapanic (host jednání) o chystaném
pracovišti MěÚ Šlapanice v Brně na Opuštěné ul. Dále probíhala diskuse ohledně
připravovaného IDS
Bez usnesení
Výzva místním živnostníkům a podnikatelům
Kdo má zájem získat zakázky v rámci staveb a rekonstrukcí prováděných v obci nechť
dodá na obecní úřad nabídku služeb.
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Informace o dění v naší obci i pomocí SMS zpráv
Obecní úřad připravil pro občany nový způsob informování pomocí moderního
komunikačního kanálu – posílání SMS zpráv na Váš mobilní telefon.
Pokud máte zájem dostávat tyto informace, napište prosím SMS zprávu ve tvaru:

OBEC mezera VRANOV mezera INFORMACE mezera ANO mezera PŘÍJMENÍ
mezera JMÉNO mezera ČÍSLO POPISNÉ (můžete psát i malými písmeny).
Příklad: obec vranov informace ano novak petr 20
Tuto zprávu odešlete na číslo: 900 77 03. Cena této odeslané SMS je 3,- Kč vč. DPH.
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací
zařazení.
Pokud budete kdykoliv chtít ukončit odběr informací, napište prosím SMS ve tvaru:

OBEC mezera VRANOV mezera INFORMACE mezera NE
Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, napište SMS zprávu ve
tvaru:

OBEC mezera VRANOV mezera INFORMACE mezera STAV
Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání
přihlašovací či odhlašovací SMS zprávy za 3,- Kč (vč. DPH).
Jen samé dobré informace Vám přeje starosta obce.
Ing. Marek Juha, starosta
Možnosti použití SMS zpráv prostřednictvím systému SMS Operátor
1. Obecní komunikace (posílání SMS zpráv)
Systém SMS zpráv je obecně použitelný vždy v situacích, kdy je třeba přenosu
informací okamžitě a nestačí e-mailová forma komunikace a telefonický hovor není
nutný, tj. např.:
a) rychlé informace v havarijních či krizových situacích;
b) pozvánky na nejrůznější společenské či jiné akce;
c) pozvánky či připomenutí jakýchkoliv plánovaných jednání; (porady, jednání);
d) změny v jakýchkoliv termínech porad, jednání atd.;
e) upozornění nebo připomenutí toho, že členové zastupitelstva nebo komisí mají v emailu či v poště nejrůznější materiály, informace či zprávy;
f) ukládání naléhavých úkolů, které nesnesou odklad;
g) akutní potřeba kontaktovat členy zastupitelstva nebo komisí, kteří jsou mimo dosah;
(SMS je podstatně rychlejší a efektivnější než zanechaná zpráva v hlasové
schránce) a není vhodné či účelné jim telefonovat;
h) informace o změnách v telefonních číslech, e-mailových adresách, kontaktní
informace o změnách chodu Obecního úřadu, pošty, lékaře apod.;
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i)

vyžádání telefonického kontaktu s občany v případech, kdy druhá strana není
telefonicky dostupná nebo kdy není vhodné přímo volat;
j) SMS lze efektivně použít např. i ke gratulacím k narozeninám, Vánocům, Novému
roku atd. Tato funkce může fungovat zcela automaticky.
k) konkrétní příklady použití jsou uvedeny níže.
2. Realizace nejrůznějších anket, dotazníků, průzkumů veřejného mínění
Formou SMS zpráv lze realizovat jednoduché dotazníky s předem strukturovanými
otázkami a odpověďmi nebo hlasování k různým otázkám:
a) hodnocení spokojenosti či nespokojenosti s jakýmikoliv jevy, skutečnostmi,
produkty, službami;
b) vyjadřování se k různým návrhům či otázkám v chodu obce (obecní referendum);
c) hlasování jakéhokoliv typu (o prezidentovi, nejoblíbenějším politikovi, hokejistovi,
písničce, sportovci, miss, …), včetně stanovování pořadí.
Typ zprávy
• Zveme Vás na kontrolní den stavby..., který se koná dne …. Začátek je v … hod
v místnosti č. ….
• Dovolujeme si Vás upozornit, že stavební úřad stanovil termín kolaudace pro
stavbu … na den …. Začátek v … hod v místnosti č. …. Bližší informace obdržíte
e-mailem, (faxem, poštou, …) .
• Dnes od …nepůjde v naší obci elektrický proud (nepoteče voda, nepůjde plyn
z důvodu …, …).
• Společnost van Gansenwinkel informuje, že tento týden bude mimořádně svoz
domovního odpadu ve středu od – do.
• Dovolujeme si Vás informovat, že veřejná schůze zastupitelstva se koná dne …
v … hod na obecním úřadě (v sále hotelu Vranov, …).
• Upozorňujeme, že poslední termín na úhradu ročního poplatku za odvoz
domovního odpadu je dne ….
• Jste pro prodej (pronájem) městského koupaliště soukromé firmě nebo pro jeho
ponechání ve správě a v majetku obce?
• Hlasujte pomocí mobilního telefonu o nejlepší ohňostroj v rámci ohňostrojných
slavností 2004!

Tříkrálová sbírka
V naší obci bude uskutečněna jako každoročně Tříkrálová sbírka, a to v sobotu 10. ledna
2004.
V letošním roce byl celkový výtěžek sbírky na Vranově 15.673 Kč a peníze z Oblastní
charity Brno byly použity na tyto projekty:
• chráněné bydlení Sv. Michaela - rekonstrukce budovy
• dobrovolnické centrum při Oblastní charitě - podpora činnosti koordinátora, provozní
náklady
• denní centrum pro lidi bez domova - provozní náklady
• farnost Brno - Zábrdovice - provoz domu romských dětí
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•

dům léčby bolesti s hospicem Sv. Josefa v Rajhradě - rekonstrukce pokojů, vybavení a
zařízení, provozní náklady
Sládečková, OCH Brno

Zastupitelstvo obce přeje Všem občanům příjemné vánoční svátky, pohodu, zdraví a
štěstí do Nového roku 2004!

HASIČSKÉ OKÉNKO
Koncem měsíce října byla zkolaudovaná hasičská zbrojnice. Drobné kolaudační závady
byly odstraněny do doby předání uživateli. Na den 31.10.2003 bylo svoláno jednání, na
kterém zastupitelé obce předali klíče od zbrojnice veliteli zásahové jednotky, proběhla
prohlídka odstranění závad a funkčnosti hasičské zbrojnice. Při krátkém posezení se
zastupiteli obce byl probrán průběh výstavby ze strany provádějící stavební firmy a bylo
dohodnuto, co je potřeba ještě dodělat, aby zbrojnice mohla plně fungovat (odsávání
výfukových plynů z garáží, převlekací boxy, šatnové boxy, vybavení do skladů a zasedací
místnosti, zabezpečení budovy). Dle předložených cenových nabídek na tyto práce bylo
dohodnuto, že obec uhradí materiál a montáž si provedeme vlastními silami. Vše by mělo
být dokončeno do konce letošního roku. Využívání hasičské zbrojnice pro účely SDH bylo
rovněž předjednáno a bude dořešeno začátkem příštího roku na dalších jednáních.
Je smutné, když čtete zápisy o tom, jak se stavěla stará hasičská zbrojnice a SDH si
půjčovalo peníze v záložně a v dnešní době musíme jednat o provozování zbrojnice pro
potřeby SDH. Zbrojnice se během doby stala součástí Obecního domu a tím i majetkem
obce.
Od uplynulého období nebyl žádný výjezd k zásahům. Probíhá stěhování věcí do zbrojnice
a „zabydlování“
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Vranov se koná 11.11. 2004 v restauraci „U
Klímů“
Z naší minulosti – pokračování:
rok 1922 půjčka v Občanské záložně v Lipůvce na splácení dluhu za zbrojnici, přidělen
pozemek z pozemkového fondu za Sv. Jánem
rok 1923 odpuštěn dluh za stavební materiál z velkostatku – 247,- Kč, oslava 10. výročí
založení sboru, volba nového starosty sboru – František Holešovský, přijetí šesti
členů do sboru (zkušební doba 3 měsíce), delegace do Prahy na sjezd – tři
členové - cestovné 100,- Kč
rok 1924 zbytek dluhu u záložny 24 462,- Kč, jednání o stavbě pomníku – obecní rada,
hasiči, komunistická organizace, sokol, dělnická tělovýchovná jednota,
organizace českých socialistů, přijetí pěti členů do sboru
„Při valné hromadě se má vyřídit , komu patří trubka, co má pan Kudla u sebe“
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Závěrem bych chtěl jménem celého sboru popřát krásné vánoce a hodně štěstí a zdraví do
nového roku všem občanům Vranova
Miloslav Křivánek, starosta SDH

Z NAŠÍ MINULOSTI
Historie a osud Vranovských zvonů
Téměř v každé vesničce, městečku či velkoměstě se již od dvanáctého století staví kostely
s věžemi a také kaple v nejzašších koutech naší vlasti. Jedno mají všichni však společné,
na jejich věžích jsou zavěšeny zvony, které zvoní a my vnímáme jejich zvuk. Konkrétně
u nás na Vranově je slyšíme zvonit ve všední dny třikrát za den a v neděli dokonce pětkrát
v průběhu svátečního dne. O hlasu zvonu se také říká, že živé svolává (tím je míněno, že
nás zve k návštěvě kostela na bohoslužbu), mrtvé oplakává (jeho hlas nás vyprovází při
našem odchodu z pozemského života a na poslední cestě na místní hřbitov) a při hromu
a ohni nás varuje a zve na pomoc bližnímu při jeho neštěstí jako je požár či jiná živelná
katastrofa.
Na vranovské věži jsou v dřevěných stolicích zavěšeny celkem čtyři zvony. Z historických
pramenů se dozvídáme, že v létech 1777-1778 se věže vranovského kostela opravovaly
a zvyšovaly a dále se uvádí, že v jižní věži jsou čtyři zvony – jeden velký a tři další
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postupně menší. Lze tedy říci, že již 225 let je tedy počet našich zvonů nezměněný, ale ne
vždy tomu tak bylo.
Podle dostupných písemných podkladů se dá usuzovat, že za první světové války (19141918) byly ony tři velké první zvony vranovské odebrány pro válečné účely až na jeden
zvon z roku 1657 (zřejmě byl tehdy pořízen Paulány a ulit dokonce až v Burgundsku ve
Francii). Tento prastarý zvon váží 270 kg, průměr zvonu je 77 cm a vysoký je 101 cm.
Ztráta tří největších vranovských zvonů byla nahrazena teprve až v roce 1932, kdy
zvonařský mistr Maňoušek z Brna ulil následující nové zvony: největší vážil 1415 kg,
průměr měl 133 cm a výšku 102 cm, další vážil 783 kg, průměr 108 cm, výška 85 cm
a konečně třetí vážil 363 kg, průměr 82 cm a výška 66 cm. Tyto tři, překrásně prý znějící
zvony, zvonily na věži pouhých deset roků.
V roce 1942 ze 2. světové války (1939-1945) musely znovu naše zvony posloužit válečným
potřebám. Němci je sundali z věže a odvezli snad až do Hamburku. Opakovala se stejná
situace. Zvonil nám jediný stařičký zvon. Až v roce 1958 tentýž zvonař pan Manoušek odlil
v Kovolitu Česká druhý zvon na Vranov o váze 100 kg. Bývalý místní farář pan Oldřich
Mifek tehdy s velkým úsilím sehnal materiál na zvonovinu a nechal ulít 1400 kg těžký zvon
ve zvonařské firmě v Brodku u Přerova (majitelka paní Dytrichová) v roce 1988. V roce
750. výročí založení obce Vranov a poutního místa byl ulit poslední, třetí chybějící zvon
o váze 800 kg, takže od rok 1990 nám opět zvoní plný počet zvonů jako byl v roce 1778.
Zvláštností je tedy skutečnost, že máme už v pořadí třetí zvony. V roce 1990 byla ještě na
kostele instalována zvonkohra, která je opět dílem zvonařů z Brodku.
Vzhledem k tomu, že se nám blíží doba vánočních svátků a závěr letošního roku 2003,
chtěl bych všem našim občanům a zvláště milovníkům rubriky „Z naší minulosti“ popřát
radostné prožití svátků vánočních a do roku 2004 přeji hodně zdraví, lásky a vzájemné
tolerance i spokojenosti. A k tomu všemu ať vám všem stále znějí zvony štěstí z věže
vranovského kostela.

Jaroslav Nedoma st., obecní kronikář
sem by mělo přijít naskenované foto p. Nedomy
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FARNÍ OKÉNKO
Vánoce, vánoce přicházejí, zpívejme, přátelé…
Tato slova známé písničky nás upozorňují na to, že vánoční svátky jsou takřka přede
dveřmi. Každý rok si znovu a znovu připomínáme s jakou láskou k nám dobrý Bůh přišel.
Radujeme se, zpíváme, dáváme si dárky a všichni jaksi pookřejeme v srdci. Ale co se
vlastně stalo o vánocích, když Ježíš přišel mezi nás do tohoto bolavého a nemocného
světa a my ho vidíme jako malé děťátko v chudých jeslích?
Nedávno jsem byl na návštěvě v jedné mladé rodině se dvěma dětmi. Mladší Míša se
narodil s velkým rozštěpem, ale teď už měl za sebou pár operací a ústa i tvářička byla již
hezky spravená. Míše se měl k světu, oči mu zářily radostí a každou chvíli se tulil
k rodičům, jako by jim chtěl prokázat co nejlépe velkou vděčnost a lásku. Rodiče vyprávěli,
jak bylo náročné a bolestné čekání na Míšovo narození. V nemocnici jim „radili“, aby to
ukončili, že takový život nemá cenu, že se to nespraví, že přivedou na svět škaredého
mrzáčka, který bude posmívaný, bude na okraji společnosti, bude frustrovaný, bude mít
stále pocity méněcennosti a kdo ví, co ještě. Rodiče se však o své dítě rvali, modlili se,
důvěřovali, milovali, toužili a malý Míša se narodil. Je to jejich Míša, mají ho moc rádi a pro
ně je samozřejmě krásným dítětem a navíc tak živým a tak milujícím!
Napadlo Vás, proč Vám to vyprávím? Právě proto, že o slavnosti Narození Páně na Boží
Hod vánoční si podobný příběh připomínáme. Vždyť i my lidé jsme byli hříchem škaredí,
postižení, byla na nás vina, zasloužili jsme trest, dát nás pryč, ale Bůh se svojí milosrdnou,
fantastickou láskou se nás nezřekl, přišel za námi, přišel pro nás, aby nám pomohl, aby
nás uzdravil a ošetřil, abychom mohli - jako malý Míša – radostně žít a skotačit, aby naše
oči zářily a abychom my sami mohli prokazovat vděčnost a velikou lásku.
Když se tedy budeme dívat ve vánočním čase na jesličky s Ježíškem, kéž naše srdce
opravdově a vesele zazpívá „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle“,
díky, dobrý Bože, že i přes naši slabost a hříšnost jsme Tvé milované děti, že jsme pro
Tebe krásní, že nás nenecháváš samotné a že jsi stále s námi.
Z celého srdce Vám všem přejeme a vyprošujeme požehnané a radostné prožití vánočních
svátků a Boží ochranu a pomoc do celého nového roku.
Za všechny obyvatele kláštera i duchovního centra
P. Pavel Havlát
Na Štědrý den 24. 12. Vás srdečně zveme na vánoční mši svatou pro rodiny s dětmi ve 14
hodin a na slavnou „Půlnoční“ ve 21 hodin v našem Vranovském kostele.
Na Boží Hod vánoční 25.12. budou bohoslužby jako v neděli – tj. v 8 hod. a v 11.15 hod.
Vranovský Betlém je samozřejmě přes den otevřený.
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ŠKOLNÍ LIST
První období školního roku
Žáci i učitelé mají za sebou první čtvrtletí školního roku
2003 – 2004. Prvňáčci se již naučili první písmenka a
všechny ostatní děti si řádně zopakovaly vědomosti
z předcházejících ročníků. V základní škole již proběhly
dvě třídní schůzky, několik divadelních představení a žáci
vyšších ročníků navštívili brněnskou hvězdárnu a krásné
nedělní divadelní představení v Brně.
Podzimní prázdniny jsme společně prožili v Blučině ve
škole, kde jsme vedle zkoumání této vinařské oblasti,
chodili i na bazén. Na tradiční Mikulášskou nadílku jela
tentokrát mateřská i základní škola do divadla Bolka Polívky . Děti shlédly představení a
nakonec jim Mikuláš, anděl a čert rozdal balíčky plné dobrot. Teď již škola i školka dýchá
vánoční atmosférou, děti připravují výzdobu, přáníčka, balíčky i malé dárečky pro svoje
nejbližší. Již měsíc nacvičují krátká vánoční představení, která Vám velice rádi předvedou
na besídce dne 18.prosince, v 18.00 hod. v jídelně duchovního centra na Vranově.
Doufáme, že i Vy si uděláte chvilenku času a přijdete se podívat na děti, které navštěvují
školku a školu na Vranově a moc rády se s Vámi podělí o kousek vánoční atmosféry,
pohody a klidu.
Za všechny děti i zaměstnance školky a školy Vám všem přeji klidné a příjemné prožití
svátků Vánočních.
Zuzana Černá, ředitelka školy

POZVÁNKA
Mikroregion Ponávka - svazek obcí Česká, Lelekovice a Vranov ve spolupráci
s farním úřadem Vranov si Vás dovolují pozvat na
VÁNOČNÍ KONCERT
který se bude konat v neděli 21. prosince 2003 v 15.00 hod v chrámu Narození
Panny Marie ve Vranově.
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Účinkují:
Mladí brněnští symfonikové - orchestr ZUŠ města Brna, vokální kvarteto Alba
Mons, dětský sbor ZUŠ PhDr. T. Mrkose a sólisté
Vstupné dobrovolné

INZERCE
Mladá rodina žijící ve Vranově hledá pozemek pro stavbu rodinného domu v obci Vranov
o velikosti cca 1.500 metrů čtverečních. Kontakt na telefonním čísle: 542 220 225.
Děkujeme za Vaše nabídky.
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