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SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ

Naše činnost v letošním roce začala hodnocením uplynulého roku na valné hromadě sboru. Hodnotili jsme loňský rok, ale zároveň jsme
sestavovali plán činnosti na rok letošní. Valná
hromada se konala 13. ledna v sále obecního
domu a navštívili ji i zástupci Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do plánu
činnosti jsme zařadili akce kulturní, ale také
sportovní a pracovní. Z kulturních akcí např.
masopustní průvod, ostatkovou zábavu, pálení
čarodějnic, hody. Sportovní akce např. prvomájový fotbálek, soutěže v hasičských dovednostech a podobně. Pracovní akce jsou například
úklid chodníků po zimní údržbě, sběr železného šrotu, celoroční údržba a oprava techniky
a zbrojnice. Hlavním úkolem pro letošní rok je
uspořádání oslav 105. výročí založení sboru.
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Občany Vranova prosím o trpělivost a hlavně
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objížďky.
Kateřina Jetelinová
starostka Vranova

Vítězná maska ostatkové zábavy, originálně
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
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zde
podpořil půdní
vestavkov,
IČ:
70873232
za
rok
2017.
Zpráva
o
veřejnosprávní
kontrole za rok 2017 tvoří přílohu č. 2 tohoto
bu zdejší školy. Starostka Kateřina Jetelinová
a je jehohovořila
nedílnoupředevším
součástí. o problému
szápisu
hejtmanem
se zvýšenou silniční dopravou v obci, o potřebě
usnesení č.ve28.7
vybudovat
Vranově nové chodníky a o dalších
ZO schvalujezáměrech
Návrh zadávacích
investičních
v obci. podmínek - veřejná zakázka malého rozsahu na stavbu „Oprava místní
komunikace Žižkov“.
Hejtman Šimek ve Vranově zakončil svou prausnesení
č. 28.8obcí na Brněnsku. Předtím stihl
covní
návštěvu
ZO schvaluje
sloučenítaké
komisí
pro otevírání
malého
rozsahu
„Oprava
absolvovat
návštěvu
v Ochozi
u Brnaobálek
a v Bí- a hodnotící
Hejtman veřejné
Bohumilzakázky
Šimek se
starostkou
Kateřinou
místní
komunikace
Žižkov“,
a
schvaluje
členy
sloučené
komise
pro
otevírání
obálek
a
hodnotící
lovicích nad Svitavou.
Jetelinovou. Foto: Jihomoravský krajský úřadkomise ve složení: Kateřina Jetelinová, Miloslav Křivánek, Robert Škarecký, Andrea Černá a Richard Mach,
náhradník Jindřich Skácel.
usnesení č. 28.9
ZO schvaluje seznam firem, které budou osloveny v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava
místní komunikace Žižkov“, a to:
REACOM s.r.o., Třebíč, IČO: 27679438
TERRABAU, s.r.o., Brno, IČO: 26244411
KUBICO s.r.o., Brumov, IČO: 27710637
Naše
činnost
v letošním
roce začala hodnoceelitbau
s.r.o., Brno,
IČO: 25571273
ním
uplynulého
roku
na60838744
valné hromadě sboSTRABAG
a.s., Praha,
IČO:
ru.
Hodnotili
loňskýIČ:rok,
ale zároveň jsme
Jaroslav
Fiala,jsme
Dobronín,
01561146
sestavovali plán činnosti na rok letošní. Valná
hromada
konala 13. ledna v sále obecního
usnesení se
č. 28.10
domu
a navštívili
ji i zástupci
sdru- č. BM - 014330046536 /001, se společností E.ON
ZO schvaluje
Smlouvu
o zřízení Okresního
věcného břemene
žení
hasičů a.s.,
Čech,
a Slezska.
Do plánu
Distribuce,
IČO:Moravy
280854001,
na zařízení
distribuční soustavy s názvem „Vranov, přip. 4 RD, Techčinnosti
jsme zařadili
akce distribuční
kulturní, ale
také – vedení NN na pozemku p.č. 423/3, zapsané na
sport“ spočívající
v umístění
soustavy
sportovní
a pracovní.
Z kulturních
např. podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene č.
LV č. 1 v k.ú.
Vranov u Brna
a pověřujeakcí
starostku
masopustní
průvod, ostatkovou
zábavu,E.ON
pálení
BM – 014330046536/001,
se společností
Distribuce, a.s., IČO: 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera
čarodějnic,
hody.
Sportovní akce např. prvomá2151/6, České
Budějovice.
jový fotbálek, soutěže v hasičských dovednostech
a podobně.
usnesení
č. 28.11 Pracovní akce jsou například
úklid
chodníků
po zimní
údržbě,
sběr břemene
železné- č. BM - 014330047907/001, se společností E.ON DisZO schvaluje
Smlouvu
o zřízení
věcného
ho
šrotu,a.s.,
celoroční
údržba na
a oprava
techniky soustavy s názvem „Vranov, p.č. 365/9, smyčka NN
tribuce,
IČO: 280854001,
zařízení distribuční
aMŠ,
zbrojnice.
Hlavním vúkolem
pro
letošní rok
je Vítězná
maska
zábavy,p.č.
originálně
Obec“ spočívající
umístění
distribuční
soustavy
– vedení
NN ostatkové
na pozemku
423/3, zapsauspořádání
výročí
založení
sboru. starostku
ztvárněná
trojice
sady ozáchodového
vybavení.
né na LV č. 1oslav
v k.ú.105.
Vranov
u Brna
a pověřuje
podpisem
Smlouvy
zřízení věcného
břemene
č. BM – 014330046536/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice.
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
usnesení č. 28.12
POJĎTE
VSTOUPIT
DO břemene s Velký
za IČO:
podpory
lůzy aseŘímanů,
židovští
představení
ZO schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného
Jihomoravským
krajem,
70888337
sídlem
chtějí zachovat
klid, Ježíše
odsoudili
Žerotínovo nám. 3, Brno, na uložení kanalizačního kteří
řadu hlavně
a kanalizačních
přípojekna
pozemcích
p.č.
TAJEMSTVÍ
k smrti. Ten,vkdo
přišel do
hlásat
lásku, léčil
405/6, 418/1 a 423/1, VELIKONOC
dle geometrického plánu 717-2169/2015,
souvislosti
se světa
stavbou
Splašková
ka-

naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
nalizace zveme
včetněvšechny
ČOV, který
je přílohouk smlouvy.
Srdečně
spoluobčany
účasti na Uložení kanalizačních přípojek je za úplatu a to za
zesměšněn,
zbičován,
ztýrán
a nakonec
popračástku
52.526,--Kč
vč.
DPH.
ZO
pověřuje
starostku
podpisem
Smlouvy
o zřízení
věcného
břemene
s Jiaktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
ven potupnou
smrtí, která byla vyhrazena zlohomoravským krajem, IČO: 70888337, se sídlem Žerotínovo
nám. 3, Brno.
čincům. Věříme-li, že to byl opravdu Boží Syn,
Svatý týden, Velikonoce, Květná neděle, Zelejaký skandál to zde sledujeme? Poražený, nahý
usnesení
č.
28.13
ný čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a neděle
a mrtvý
s tělem
k nepoznání
dobitým
visí na
ZO
schvaluje
Dodatek
č.
2
ke
smlouvě
o
dílo
č.
1366912
ze dneBůh
4. 12.
2012, „Kanalizace
Vranov
– domovVzkříšení. O co tady vlastně jde? Proč veliká noc
dřevěném
kříži
někde
mezi
nebem
a
zemí.
ní kanalizační přípojky“
s obchodní
AQUA PROCON, s.r.o., IČO: 46964371, za částku veTicho
výši
(Veliko-noce)?
Odkud pochází
tytospolečností
tradice, sváta prázdnota. Na hrob přivalili kámen. Bílá sobota.
854.575,--Kč
vč.
DPH
a
pověřuje
starostku
podpisem
ky a slavení? Jak souvisí tyto nejdůležitější křes- Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1366912 ze dne
Tak to
je46964371.
konec? Takto beznadějně končí i tento
4. 12. 2012
s obchodní
společností
AQUA PROCON, s.r.o.,
IČO:
ťanské
svátky
s původními
svátky jara?
příběh stejně jako tolik věcí v našem životě? Co
dělat, nu zatneme zuby a jdeme dál …
č. 28.14
Ousnesení
Velikonocích
si připomínáme den, kdy se zaZO
schvaluje
vzorový
Dodatek
č.
1
ke
Smlouvě
o
odvádění
odpadních vod – směrná čísla, který řeší
chvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
Pak ale přichází nedělní jitro a zprvu neuvěřitelzměnu
počtu
osob,
za
které
se
hradí
stočné.
naplněné nadějí, životem a láskou, nikoliv temný,
ná zpráva – hrob je prázdný. Víte co to znamená?
mrtvý a chladný prostor. Podobně jako když jarní
Vesmírný Rozhodčí neodvolatelně rozhodl: ne
usnesení
č.
28.15
slunce znovu povolává k životu zdánlivě mrtvou
prohra,provozování
ale vítězství!vodovodu
Je to 1:0 pro veřejnou
lásku, 1:0 popro
ZO
schvaluje
Dodatek
č.
34
Smlouvy
o
nájmu
majetku,
přírodu, Bůh probouzí z mrtvých k věčnému živoživot,
1:0
pro
pravdu!
Jako
když
se
sněženky
protřebu
Obce
Vranov
a o poskytování
souvisejících s pronajatým majetkem ze dne 18. 9. 2000
tu
svého
Syna.
Tak opravdový
život aslužeb
tak velikou
dírajířeší
promrzlou
zemí
a zima
je poražena,
jsou
s Brněnskými
vodárnami
a.s..než
Dodatek
přenechání
dalšího
majetku
- vodovodu
lásku
nedokáže
udržet ania kanalizacemi,
síla hrobu. Ještě
nyní poraženy
smrt, zlo a.s.,
a temnota
a to
jednou
pro
veřejnou
potřebu
k
provozování
Brněnským
vodárnám
a
kanalizacím,
Pisárecká
1a,
Brno,
ale nastává tato radost velikonoční neděle, proprovždy.
IČO: 46347275.
ZO tradicích
pověřujecelý
starostku
cházíme
v různých
týden,podpisem
předchá- Dodatku č. 34 Smlouvy o nájmu majetku, provozování
vodovodu
pro
veřejnou
potřebu
Obce
Vranov
a o poskytování služeb souvisejících s pronajazející této události.
A toto slavíme,
proto se naa.s.,
Zelený
čtvrtek
noci
tým majetkem ze dne 18. 9. 2000 s Brněnskými vodárnami
a kanalizacemi,
Pisárecká
1a,doBrno,
modlíme v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
IČO:
46347275.
Na Květnou neděli před mší nám kočičky a palse postíme pohrouženi do svého nitra a v neděli
mové ratolesti připomínají, jak Ježíš vjel do
Vzkříšení se radujeme.
usnesení
č.
28.16
Jeruzaléma vítán jako král. Netrvá dlouho a dav
ZO
schvaluje
Smlouvu
o
dílo
s
firmou
ELEKTRA
FOJT
s.r.o., Sloup v Moravském Krasu, IČO: 26218054
fanoušků zjišťuje, že toto asi nebude jejich vysněSrdečně
tedyFOJT
přejeme
požehnané
prožití Velikoa pověřuje
starostku
podpisem
o dílo s firmou
ELEKTRA
s.r.o., Sloup
v Moravském
Krasu,
ný
král – silák,
co násilím
porazí Smlouvy
římské okupanty,
noc a zveme všechny vstoupit do tohoto tajemIČO:
26218054.
a že místo koruny ze zlata a drahokamů si nechá
ství – rozpis konkrétních akcí bude od 25. března
nasadit korunu z trní.
na stránkách http://www.dc-vranov.cz/index.
php/ohlasky. A děti zveme na „Velikonoční hrkáNa Zelený čtvrtek, který je ve skutečnosti plačtivý
ní“ - ohlašování poledne hrkačkami na Velký pá(„zelený“ vznikl zkomolením německého „Greintek a Bílou sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
usnesení
č.
29.1
donnerstag“ do „Gründonnerstag“), Ježíš slaví se
kostelem.
ZO schvaluje
program
jednání
svými
přáteli tradiční
židovský
svátek Pesach for1. Aktuální
činnosti ZO chleby a pemou
večeře s otázky
vínem, o
nekvašenými
2. Všeobecná
diskuze,
interpelace
členů více,
ZO
čeným
beránkem.
Těžko říci,
čím je šokuje
Římskokatolická farnost Vranov u Brna
3. když
Vyhodnocení
a schválení
zda,
jako ten, zakázky
ke kterému
vzhlíželi, smlouvy
pokleká s vítězným uchazečem - výběrové řízení
Veřejná
zakázka
– „Přístavba
základní
školy ve Vranově“
a myje
jednomu
po druhém
nohy špinavé
od pra4. či
Schválení
smluv
se smluvními
chu,
když trhaje
chléb
a podávaje stranami
kolem stolu
5. Závěr
pohár
s vínem říká, že toto je jeho tělo a krev, které se vydávají za všechny. Nakonec společně odurčuje
Mgr.
Andreu
chází
dozapisovatele
Getsemanskézápisu
zahrady,
kam
si proČernou
Ježíše a určuje ověřovatele zápisu Mgr. Zuzanu Černou
a pana Miloslava
Křivánka.
přichází
vojáci přivedení
zrádcem Jidášem.

29. VZZO konané dne 3. 5. 2018
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usnesení č. 29.2
HEJTMAN
ZO schvaluje záměrŠIMEK
obce prodat v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci ze dne 1. 4. 2010 část
pozemku parc. č. 107/1 o výměře 215 m2 , ostatní plocha, jiná plocha a pozemek parc. č. 107/2 o výměNAVŠTÍVIL
VRANOV
ře 57 m2 , ostatní plocha,
jiná plocha, vše zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jiho-

moravský kraj, Katastrální
pracoviště
Brno-venkov
Jihomoravský
hejtman Bohumil
Šimek
zamířil na LV č. 1, obec Vranov a k.ú. Vranov u Brna, předem
určenému
zájemci
společnosti
e-Finance
Reality
1. února do Vranova, aby zde se starostkou Kate-s.r.o., IČO: 25554824, za cenu ve výši 100,--Kč/m2.
řinou Jetelinovou probral aktuální záležitosti žiusnesení
29.3
vota
obce.č.Kraj
má ve Vranově na co navazovat –
ZO
schvaluje
částku
do výše
500.000,--Kč
DPH na úpravu sportovišť Turisťák a Sokolák a pověřuje
v loňském roce
zde
podpořil
půdní bez
vestavstarostku
podpisem
objednávek.
bu zdejší školy. Starostka Kateřina Jetelinová
s hejtmanem hovořila především o problému
usnesení
č. 29.4
se
zvýšenou
silniční dopravou v obci, o potřebě
ZO
schvaluje,
nevyužije
předkupní
k pozemku parc. č. 162/7 o výměře 140 m2, zapsaný na LV
vybudovat ve že
Vranově
nové
chodníkyprávo
a o dalších
č. 97, v k.ú. Vranov
u Brna,
obec Vranov, KP Brno – venkov a předkupní právo nezrušení. Neboť se jedná
investičních
záměrech
v obci.
o právo věcné, bude zatěžovat i dalšího vlastníka předmětné nemovitosti – pozemku parc. č. 162/7.
Hejtman Šimek ve Vranově zakončil svou prausnesení
č. 29.5obcí na Brněnsku. Předtím stihl
covní
návštěvu
ZO bere na návštěvu
vědomí a souhlasí
s převodem
dotace Bohumil
obce TJ Sokol
ve výši Kateřinou
20.000,--Kč,
absolvovat
také v Ochozi
u Brnaindividuální
a v Bí- Hejtman
ŠimekVranov,
se starostkou
za
rok
2018
do
roku
2019.
lovicích nad Svitavou.
Jetelinovou. Foto: Jihomoravský krajský úřad
ZO rozhodlo o poskytnutí individuálních dotací obce:
SDH Vranov – ve výši 40.000,--Kč (20.000,--Kč z roku 2017),
TJ Sokol Vranov, plavecký oddíl - ve výši 20.000,--Kč,
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s TJ Sokol Vranov, IČO: 49458035, se
sídlem Vranov 129, 664 32 Vranov a pověřuje starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Vranov, IČO: 49458035, se sídlem Vranov 129, 664 32 Vranov a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s SDH Vranov, IČO: 65264533, se sídlem Vranov 279, 664 32 Vranov a pověřuje starostku
podpisem veřejnoprávní smlouvy s SDH Vranov, IČO: 65264533, se sídlem Vranov 279, 664 32 Vranov.

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ

Naše
činnost
v letošním roce začala hodnoceusnesení
č. 29.6
ním
uplynulého
roku na
hromadě
sboZO souhlasí
a schvaluje,
že vvalné
současné
době neuvažuje
se změnou platného pasportu místních komuru.
Hodnotili
jsme
rok, ale komunikace
zároveň jsme
nikací
- nedojde
ke loňský
změně účelové
na pozemku p.č. 405/4 na komunikaci místní.
sestavovali plán činnosti na rok letošní. Valná
hromada
se konala
13. ledna v sále obecního
Všeobecná
diskuze
domu a navštívili ji i zástupci Okresního sdružení
Čech, Moravy a Slezska. Do plánu
a) zehasičů
zastupitelů:
činnosti
jsmepan
zařadili
akce
kulturní, o
ale
také
Místostarosta
Křivánek
– informoval
tom,
že byl proveden úklid místních komunikací a chodníků
sportovní
a pracovní.
Z Turisťák
kulturních
např. suché stromy.
po zimní údržbě.
Na hřišti
jsou akcí
pokácené
masopustní průvod, ostatkovou zábavu, pálení
čarodějnic,
Sportovní
akcenenapojené
např. prvomáPan Skácel –hody.
jak budou
dokládat
domy na kanalizaci vyvážení
jový
fotbálek,
soutěže
v hasičských
dovednosStarostka
– začneme
řešit,
nenapojených
je cca 6 nemovitostí, budeme požadovat doložení vyvážení.
tech a podobně. Pracovní akce jsou například
úklid
chodníků po zimní údržbě, sběr železnéb) z občanů:
ho
celoroční
údržba
a opravaprací
techniky
Paníšrotu,
Prokešová
– máte
harmonogram
„Přístavba základní školy ve Vranově“ a harmonogram přeasunu
zbrojnice.
herníchHlavním
prvků úkolem pro letošní rok je Vítězná maska ostatkové zábavy, originálně
uspořádání oslav 105. výročí založení sboru.
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
Starostka – ano je to smluvně ošetřené, smlouvu budeme schvalovat, výuka bude zkrácena o 14 dní,
aby mohly být práce zahájeny a co nejméně narušovaly začátek školního roku 2018/2019. Herní prvky
7
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
Velký pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
musí být odstraněny do 15. 5. 2018.
POJĎTE
DO
za podpory
lůzy a Římanů,
židovští
představenínejde
Paní ProkešováVSTOUPIT
– přechod u zastávky
je velmi nepřehledný
a nebezpečný,
ho více označit,
měřiče
rychlosti, které jsou nainstalovány, moc nepomáhají.kteří hlavně chtějí zachovat klid, Ježíše odsoudili
TAJEMSTVÍ VELIKONOC
k smrti. Ten, kdo přišel do světa hlásat lásku, léčil

naše nemoci
osušovalmožnost
naše slzy,
je zostuzen,
Starostkazveme
– komunikace
SUS a nepovolují
na ní přechody,
takžea nemáme
zřídit
přechod,
Srdečně
všechny patří
spoluobčany
k účasti na
zesměšněn, zbičován, ztýrán a nakonec popranesplňuje
parametry.
aktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
ven potupnou smrtí, která byla vyhrazena zločincům. Věříme-li, že to byl opravdu Boží Syn,
Mgr.
Mach
–
nepomohlo
by
úsekové
měření
Svatý týden, Velikonoce, Květná neděle, Zelejaký skandál
to zde sledujeme? Poražený, nahý
Starostka
to mají
obce,
které mají
vlastní městskou
policii.
ný
čtvrtek,– většinou
Velký pátek,
Bílá
sobota
a neděle
a mrtvý Bůh s tělem k nepoznání dobitým visí na
Vzkříšení. O co tady vlastně jde? Proč veliká noc
dřevěném kříži někde mezi nebem a zemí. Ticho
Místostarosta pan
Křivánek
– nemáme
možnosti,
(Veliko-noce)?
Odkud
pochází
tyto tradice,
svát- neboť se ptají, kolik bylo za poslední roky na daném
a prázdnota. Na hrob přivalili kámen. Bílá sobota.
úseku
nehod
ky a slavení? Jak souvisí tyto nejdůležitější křesTak to je konec? Takto beznadějně končí i tento
ťanské svátky s původními svátky jara?
příběh stejně jako tolik věcí v našem životě? Co
usnesení č. 29.7
dělat,
nu zatneme
zubyč.a 128/2000
jdeme dálSb.,
… o obcích,
Zastupitelstvo
obce
Vranov
po
projednání,
v
souladu
s ustanovením
zákona
O Velikonocích si připomínáme den, kdy se zave
znění
pozdějších
předpisů,
schvaluje
ve
věci
veřejné
zakázky
ve
zjednodušeném
podlimitním
řízení
chvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
Pak ale
přichází nedělní
jitrosmlouvy
a zprvu -neuvěřitelna
akci
„Přístavba
základní
školy
ve
Vranově“
vybraného
dodavatele
k
uzavření
MTC
stav,
naplněné nadějí, životem a láskou, nikoliv temný,
nástarostku
zpráva –obce
hrobpodpisem
je prázdný.smlouvy
Víte co to
s.r.o., Slunečná
Brno,
IČO: 25538543
a pověřuje
se znamená?
MTC stav,
mrtvý
a chladný480/4,
prostor.
Podobně
jako když
jarní
Vesmírný Rozhodčí neodvolatelně rozhodl: ne
s.r.o., Slunečná
480/4, Brno,
IČO: 25538543
slunce
znovu povolává
k životu
zdánlivě mrtvou
prohra, ale vítězství! Je to 1:0 pro lásku, 1:0 pro
přírodu, Bůh probouzí z mrtvých k věčnému živoživot, 1:0 pro pravdu! Jako když se sněženky prousnesení
č. 29.8
tu
svého Syna.
Tak opravdový život a tak velikou
dírají
promrzlou
zemíč a8800087588_1/BVB/P,
zima je poražena, jsou
ZO
schvaluje
Smlouvu
o
budoucí
smlouvě
o
zřízení
věcného
břemene
se
lásku nedokáže udržet ani síla hrobu. Ještě než
nyní
poraženy
smrt, zlo as.r.o.,
temnota
a to jednou
společností
GasNet,
s.r.o.,
IČO:
27295567
zastoupené
společností
GridServices
IČO:
27935311
se
ale nastává tato radost velikonoční neděle, prosídlem Plynárenská
1, Brno, celý
na plynárenské
zařízeníprovždy.
s názvem „Přístavba základní školy ve Vranově“,
cházíme
v různých tradicích
týden, předcháspočívající
v umístění plynárenského zařízení přeložka plynovodu na p.č. 73/5 zapsané na LV č. 1 v k.ú.
zející
této události.
A toto
slavíme,
proto se
na Zelený
čtvrtek
do noci
Vranov u Brna a pověřuje starostku podpisem Smlouvy
o budoucí
smlouvě
o zřízení
věcného
břemene
modlíme
v Getsemanské
zahradě,
na Velký
pátek
č
8800087588_1/BVB/P,
se
společností
GasNet,
s.r.o.,
IČO:
27295567
zastoupené
společností
GridServiNa Květnou neděli před mší nám kočičky a palse postíme pohrouženi do svého nitra a v neděli
ces
s.r.o.,
IČO:
27935311.
mové ratolesti připomínají, jak Ježíš vjel do
Vzkříšení se radujeme.
Jeruzaléma vítán jako král. Netrvá dlouho a dav
usnesení
č.
29.9
fanoušků zjišťuje, že toto asi nebude jejich vysněSrdečně
tedyapřejeme
požehnané
VelikoZOkrál
schvaluje
přeložky
plynárenského
zařízení
úhradě nákladů
s níprožití
související
č.
ný
– silák, Smlouvu
co násilímzajištění
porazí římské
okupanty,
noc
a zveme
všechny
vstoupit do1, tohoto
tajem4000215560,
se
společností
GridServices
s.r.o.,
IČO:
27935311
se
sídlem
Plynárenská
Brno,
na
proa že místo koruny ze zlata a drahokamů si nechá
ství – rozpis konkrétních akcí bude od 25. března
vedení přeložky
nasadit
korunu zplynu
trní. v rámci stavby „Přístavba základní školy Vranov“ a pověřuje starostku podpisem
stránkách
Smlouvy zajištění přeložky plynárenského zařízení ana
úhradě
nákladů shttp://www.dc-vranov.cz/index.
ní související č. 4000215560, se
php/ohlasky. A děti zveme na „Velikonoční hrkáspolečností
GridServices
s.r.o.,
IČO:
27935311
Na Zelený čtvrtek, který je ve skutečnosti plačtivý
ní“ - ohlašování poledne hrkačkami na Velký pá(„zelený“ vznikl zkomolením německého „Greintek a Bílou sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
usnesení
č.
29.10
donnerstag“ do „Gründonnerstag“), Ježíš slaví se
kostelem. a kanalizacemi a.s., se sídlem Pisárecká
ZO
schvaluje
Smlouvu
č.
2010034462
s
Brněnskými
vodárnami
svými přáteli tradiční židovský svátek Pesach for1a,
Brno,
IČO:
46347275
o
dodávce
pitné
vody
na
p.č.
365/3 v k.ú. Vranov u Brna a pověřuje starostku
mou večeře s vínem, nekvašenými chleby a pepodpisem
Smlouvy
č.
2010034462
s
Brněnskými
vodárnami
a kanalizacemi a.s., se sídlem Pisárecká 1a,
čeným beránkem. Těžko říci, čím je šokuje více,
Římskokatolická farnost Vranov u Brna
Brno,když
IČO:jako
46347275
zda,
ten, ke kterému vzhlíželi, pokleká
a myje jednomu po druhém nohy špinavé od prausnesení
č. trhaje
29.11 chléb a podávaje kolem stolu
chu,
či když
ZO schvaluje
č. 9551497988
On kteEnergie, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 6, České Budějovice
pohár
s vínemSmlouvu
říká, že toto
je jeho tělo saEkrev,
nase
dodávku
energie
na p.č.společně
365/3 v k.ú.
ré
vydávajíelektrické
za všechny.
Nakonec
od-Vranov u Brna a pověřuje starostku podpisem Smlouvy
č.
9551497988
s
E
On
Energie,
a.s..
chází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše

přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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usnesení č. 29.12
HEJTMAN
ŠIMEK
ZO schvaluje Smlouvu
č. S2018/0406 s firmou Eurovision a.s., IČO: 27691845 na realizační management
související s dotací z MŠMT na „Přístavbu základní školy Vranov“. Cena bude stanovena dle skutečného
NAVŠTÍVIL
VRANOV
rozsahu činností dotačního
specialisty. Hodinová sazba je 650,--Kč bez DPH a pověřuje starostku pod-

pisem Smlouvyhejtman
č. S2018/0406
s firmou
Eurovision
Jihomoravský
Bohumil
Šimek
zamířil a.s., IČO: 27691845.
1. února do Vranova, aby zde se starostkou Kateusnesení
č. 29.13 probral aktuální záležitosti žiřinou
Jetelinovou
ZO schvaluje
S-Invest
CZ na
s.r.o.,
sídlem Kaštanová
496/123a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno,
vota
obce. Krajfirmu
má ve
Vranově
co se
navazovat
–
IČO:
25526171
na
provedení
TDI
a
BOZP
na
stavbě
„Přístavba
základní školy Vranov“ za cenu ve výši
v loňském roce zde podpořil půdní vestav18.000,--Kč
bez
DPH
za
měsíc
a
pověřuje
starostku
podpisem
smlouvy s firmou S - Invest CZ s.r.o.,
bu zdejší školy. Starostka Kateřina Jetelinová
25526171.hovořila především o problému
sIČO:
hejtmanem
se zvýšenou silniční dopravou v obci, o potřebě
vybudovat ve Vranově nové chodníky a o dalších
investičních záměrech v obci.

Třídění odpadu v roce 2017

Hejtman Šimek ve Vranově zakončil svou pracovní návštěvu obcí na Brněnsku. Předtím stihl
absolvovat návštěvu také v Ochozi u Brna a v Bí- Hejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
V tabulce
je znázorněno
v obci Vranov
roce 2017. krajský úřad
lovicích
nad
Svitavou. množství vytříděného odpadu
Jetelinovou.
Foto:vJihomoravský
2017

		

odpad

1.čtvrtletí

Množství v tunách

3,1
SBORpapír
DOBROVOLNÝCH
plast
2,4
HASIČŮ
sklo
5,8

2.čtvrtletí

3.čtvrtletí

4.čtvrtletí

3,9

3,7

4,2

2,3

2,4

2,4

3,5
6,7
6,4
Naše činnost v letošním roce začala hodnocekov
0
0
3,1
ním uplynulého
roku na valné
hromadě sbo-8,4
ru. Hodnotili jsme loňský rok, ale zároveň jsme
sestavovali
plán činnosti
nažerok
letošní.
Děkujeme občanům
za to,
odpad
třídíValná
a přispívají tak ke zlepšení životního prostředí. Obec
hromada
se
konala
13.
ledna
v
sále
obecního
za vytříděný odpad v roce 2017 obdržela od firmy EKO-KOM, a.s. finanční prostředky ve výši 121 691,domu
a navštívili ji i zástupci Okresního sdruKč.
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do plánu
činnosti jsme zařadili akce kulturní, ale také
sportovní a pracovní. Z kulturních akcí např.
masopustní průvod, ostatkovou zábavu, pálení
čarodějnic, hody. Sportovní akce např. prvomájový fotbálek, soutěže v hasičských dovednostech a podobně. Pracovní akce jsou například
Rádi bychom
o chystané
revizi katastru nemovitostí, kterou provádí katastrální úřad
úklid
chodníkůvás
poinformovali
zimní údržbě,
sběr železnés cílem
zajistit
co největší
soulad
údajů techniky
katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Obsah
ho
šrotu,
celoroční
údržba
a oprava
je revidován
součinnosti
obcí, popřípadě
též orgánů
stavebních
úřadů, orgánů
akatastru
zbrojnice.
Hlavním za
úkolem
pro letošní
rok je Vítězná
maska(zejména
ostatkové
zábavy, originálně
ochrany zemědělského
půdního
fondu,
orgánů státníztvárněná
správy lesů)
a zasady
účasti
přizvaných vybavení.
vlastníků.
uspořádání
oslav 105. výročí
založení
sboru.
trojice
záchodového

Vranov čeká revize katastru nemovitostí
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
Velký pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
POJĎTE
VSTOUPIT
DO
za podpory
lůzy
a Římanů,
představení
Revizi vyhlásil Katastrální úřad pro Jihomoravský krajžidovští
10. dubna
2018. Předmětem
revize
katastru
jsou
kteří
hlavně
chtějí
zachovat
klid,
Ježíše
odsoudili
zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb a způsobů
využití
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
k smrti. Ten,evidence
kdo přišel
do světa hlásat
léčil
staveb. Dále se reviduje průběh hranic pozemků a oprávněnost
sousedících
parcellásku,
stejného

naše
nemociseavosušoval
naše slzy,
je zostuzen,
vlastníka.zveme
Účast všechny
vlastníkaspoluobčany
není nutná, ale
je ale na
v zájmu
vlastníka
případě přizvání
revize
účastnit,
Srdečně
k účasti
zesměšněn,
zbičován,
ztýrán
a
nakonec
popraprotože tím
napomůže
k lepšímu
aktivitách
Svatého
týdne
a slavenívysvětlení
Velikonoc.a rychlejšímu vyřízení zjištěných nesouladů.
ven potupnou smrtí, která byla vyhrazena zločincům.porovnají
Věříme-li,katastrální
že to bylmapu
opravdu
Boží Syn,
Jak se týden,
revize provádí?
Zástupci
katastrálního
úřadu nejprve
s ortofotomaSvatý
Velikonoce,
Květná
neděle, Zelejaký
skandál
to
zde
sledujeme?
Poražený,
nahý
poučtvrtek,
a pak pochůzkou
v terénu
stav. Případné zjištěné nesoulady projednávají s příslušný
Velký pátek,
Bílá zjišťují
sobotaskutečný
a neděle
a mrtvý
Bůh s tělem
k nepoznání
dobitým
visí na
nými
orgány
veřejné
moci
a
zjišťují
možné
způsoby
jejich
odstranění.
Následně
se
snaží
zástupci
katasVzkříšení. O co tady vlastně jde? Proč veliká noc
dřevěném
kříži někde
nebem
zemí. Ticho
trálního úřadu seznámit
vlastníky
se zjištěnými
nesoulady
a projednat
s nimi mezi
způsoby
jejicha odstranění.
(Veliko-noce)?
Odkud pochází
tyto
tradice, sváta
prázdnota.
Na
hrob
přivalili
kámen.
Bílá
sobota.
V důsledku
také může
ke změněkřesokolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí.
ky
a slavení?revize
Jak souvisí
tyto dojít
nejdůležitější
Tak
to
je
konec?
Takto
beznadějně
končí
i tento
Vlastníksvátky
nemovitosti
je tedy
povinen
ťanské
s původními
svátky
jara?za nemovitosti, u nichž došlo ke změnám těchto rozhodných
příběh
stejně jakopotolik
věcí
našemtyto
životě?
Co
okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na
rok následující
roce,
ve vkterém
změny
dělat,
nu
zatneme
zuby
a
jdeme
dál
…
Onastaly.
Velikonocích si připomínáme den, kdy se zachvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
Pak ale přichází nedělní jitro a zprvu neuvěřitelnaplněné nadějí, životem a láskou, nikoliv temný,
ná zpráva – hrob je prázdný. Víte co to znamená?
mrtvý a chladný prostor. Podobně jako když jarní
Vesmírný Rozhodčí neodvolatelně rozhodl: ne
slunce znovu povolává k životu zdánlivě mrtvou
prohra, ale vítězství! Je to 1:0 pro lásku, 1:0 pro
přírodu, Bůh probouzí z mrtvých k věčnému živoživot, 1:0 pro pravdu! Jako když se sněženky protu svého Syna. Tak opravdový život a tak velikou
dírají promrzlou zemí a zima je poražena, jsou
lásku nedokáže udržet ani síla hrobu. Ještě než
nyní poraženy smrt, zlo a temnota a to jednou
ale nastává tato radost velikonoční neděle, proprovždy.
cházíme v různých tradicích celý týden, předcházející této události.
A toto slavíme, proto se na Zelený čtvrtek do noci
modlíme v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
Na Květnou neděli před mší nám kočičky a palse postíme pohrouženi do svého nitra a v neděli
mové ratolesti připomínají, jak Ježíš vjel do
Vzkříšení se radujeme.
Jeruzaléma vítán jako král. Netrvá dlouho a dav
fanoušků zjišťuje, že toto asi nebude jejich vysněSrdečně tedy přejeme požehnané prožití Velikoný král – silák, co násilím porazí římské okupanty,
noc a zveme všechny vstoupit do tohoto tajema že místo koruny ze zlata a drahokamů si nechá
ství – rozpis konkrétních akcí bude od 25. března
nasadit korunu z trní.
na stránkách http://www.dc-vranov.cz/index.
php/ohlasky. A děti zveme na „Velikonoční hrkáNa Zelený čtvrtek, který je ve skutečnosti plačtivý
ní“ - ohlašování poledne hrkačkami na Velký pá(„zelený“ vznikl zkomolením německého „Greintek a Bílou sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
donnerstag“ do „Gründonnerstag“), Ježíš slaví se
kostelem.
svými přáteli tradiční židovský svátek Pesach formou večeře s vínem, nekvašenými chleby a pečeným beránkem. Těžko říci, čím je šokuje více,
Římskokatolická farnost Vranov u Brna
zda, když jako ten, ke kterému vzhlíželi, pokleká
a myje jednomu po druhém nohy špinavé od prachu, či když trhaje chléb a podávaje kolem stolu
pohár s vínem říká, že toto je jeho tělo a krev, které se vydávají za všechny. Nakonec společně odchází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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HEJTMAN ŠIMEK
NAVŠTÍVIL VRANOV
Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek zamířil
1. února do Vranova, aby zde se starostkou Kateřinou Jetelinovou probral aktuální záležitosti života obce. Kraj má ve Vranově na co navazovat –
v loňském roce zde podpořil půdní vestavbu zdejší školy. Starostka Kateřina Jetelinová
s hejtmanem hovořila především o problému
se zvýšenou silniční dopravou v obci, o potřebě
vybudovat ve Vranově nové chodníky a o dalších
investičních záměrech v obci.
Hejtman Šimek ve Vranově zakončil svou pracovní návštěvu obcí na Brněnsku. Předtím stihl
absolvovat návštěvu také v Ochozi u Brna a v Bílovicích nad Svitavou.

Hejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
Jetelinovou. Foto: Jihomoravský krajský úřad

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
Vranovské vítání
Naše činnost v letošním roce začala hodnoceobčánků
ním
uplynulého roku na valné hromadě sbo-

ru. Hodnotili jsme loňský rok, ale zároveň jsme
Po bezmálaplán
třechčinnosti
desítkách
se do
životaValná
Vrasestavovali
naletrok
letošní.
nova
vrátilo
vítání
občánků.
V
neděli
13.
května
hromada se konala 13. ledna v sále obecního
se v sále
obecníhojidomu
sešla Okresního
více než desítka
domu
a navštívili
i zástupci
sdrumalých
Vranovátek
se svými
rodinnými
žení
hasičů
Čech, Moravy
a Slezska.
Dodoproplánu
vody. K uvítání
do života
se jim
dostaloale
krásnéčinnosti
jsme zařadili
akce
kulturní,
také
ho
pamětního
listu,
hřejivých
slov
od
starostky
sportovní a pracovní. Z kulturních akcí např.
Jetelinové aprůvod,
písničekostatkovou
v podání minisboru
pana
masopustní
zábavu, pálení
učitele Ryšánka.
čarodějnic,
hody. Sportovní akce např. prvomá-

jový fotbálek, soutěže v hasičských dovednostech a podobně. Pracovní akce jsou například
úklid chodníků po zimní údržbě, sběr železného šrotu, celoroční údržba a oprava techniky
a zbrojnice. Hlavním úkolem pro letošní rok je
uspořádání oslav 105. výročí založení sboru.

Vítězná maska ostatkové zábavy, originálně
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
POJĎTE
DOdnech Velký
VranovVSTOUPIT
v prvních
samostatného
židovští
představení za podpory lůzy a Římanů,
kteří hlavně chtějí zachovat klid, Ježíše odsoudili
TAJEMSTVÍ
VELIKONOCstátuk smrti. Ten, kdo přišel do světa hlásat lásku, léčil
československého
Srdečně zveme všechny spoluobčany k účasti na
aktivitách
Svatého týdne
Velikonoc.
Letošní osmnáctkový
rokajeslavení
příležitostí
ke spous-

tě vzpomínkových akcí na téma stoletého výročí
Svatý
Velikonoce,
Květná Brno
neděle,
Zelevznikutýden,
Československé
republiky.
ho mimo
ný
čtvrtek,
Velký
pátek,
Bílá
sobota
a
neděle
jiné oslavilo monstrózním festivalem RE:PUBLIVzkříšení.
co tadysevlastně
jde? Proč
velikápodínoc
KA, my veOVranově
pro změnu
můžeme
(Veliko-noce)?
tradice, udásvátvat na stránky Odkud
kroniky,pochází
jak tutotyto
historickou
ky
slavení? Jak
souvisí
tyto
nejdůležitější
křeslosta prožívala
před
sto lety
naše
obec.
ťanské svátky s původními svátky jara?
Ze zápisů obecní kroniky je dobře patrné, že na
Opodzim
Velikonocích
si připomínáme
den, plné
kdy se
zaroku 1918
už měli lidé války
zuby.
chvěla
země.
Uvědomujeme
si,
že
vesmír
je
místo
Pětapadesát mladých mužů z Vranova bojovalo
naplněné
nadějí,
láskou,ale
nikoliv
na frontách
prvníživotem
světovéa války,
ti, co temný,
v obci
mrtvý
a chladný
prostor.
Podobně
jako déle
kdyžtrvajarní
zbyli, to
neměli také
vůbec
lehké. „Čím
slunce
znovu
povolává
k
životu
zdánlivě
mrtvou
la válka, tím bylo vše dražší. V roce 1918 stouply
přírodu,
Bůh probouzí
z mrtvých
věčnému
živoceny o několik
set i tisíc
procent.kNebylo
ničeho,
tu
Tak opravdový
a tak velikou
anisvého
obilí,Syna.
ani ovoce,
petroleje,život
mastidla,
vše se
lásku
nedokáže
aninasíla
hrobu.
Ještě než
dávalo
na lístky.udržet
Příklad:
osobu
a měsíc
1,5
ale
nastává
tato
radost
velikonoční
neděle,
kg černé mouky, 1 kg cukru, jeden kousek promýcházíme
v různých
tradicích
celý
týden,
předchádla, 12 dkg
sádla, 0,5
kg masa.
I uhlí,
tabák,
pivo,
zející
této
události.
boty bylo na lístky. A tu není divu, že lidé měnili

živobytí za všechno, co se dalo,“ zapsal kronikář
Na
Květnou
neděliKronikář
před mšízaznamenal
nám kočičkyi rozdía palMetoděj
Drexler.
mové
ratolesti
připomínají,
jak Ježíš
vjel bílé
do
ly v cenách
základních
potravin:
kilogram
Jeruzaléma
vítán
jako
král.
Netrvá
dlouho
a
dav
mouky stál na začátku války 30 haléřů, na konci
fanoušků
zjišťuje,
toto asi
nebudepodražilo
jejich vysněválky ale až
desetže
korun.
Podobně
kilo
ný
král –– zsilák,
co násilím
porazí
římské
cukru
32 haléřů
na pět
korun,
kilo okupanty,
hovězího
amasa
že místo
korunyna
ze28
zlata
a drahokamů
z 96 haléřů
korun,
vepřovéhosiznechá
korunasadit
korunu
z
trní.
ny a dvaceti haléřů na 36 korun. Sádlo stálo na-

místo 1,60 Kč rovných 56 korun, vajíčko zdražilo
Na
kterýpůllitr
je ve skutečnosti
plačtivý
z 5Zelený
haléřů čtvrtek,
na 2 koruny,
piva z 20 haléřů
na
(„zelený“
vznikl
zkomolením
německého
„Grein1,80 koruny. Ale dramatický růst cen se netýkal
donnerstag“
„Gründonnerstag“),
se
jen potravin.do
Třeba
košile stála na Ježíš
koncislaví
války
svými
přáteli
tradiční
svátek Pesach
forstovku,
ačkoliv
v rocežidovský
1914 se prodávala
za poumou
večeře s vínem,
nekvašenými
chleby a běpehou pětikorunu.
A cena
páru bot vyšplhala
čeným
beránkem.
Těžko
říci,
čím
je
šokuje
více,
hem válečných let z 12 korun na rovných 240 Kč.
zda, když jako ten, ke kterému vzhlíželi, pokleká
aNavíc
myje se
jednomu
podobu
druhém
nohy
špinavé od
prapo celou
války
rekvírovalo,
zabachu,
či
když
trhaje
chléb
a
podávaje
kolem
stolu
vovalo se. Čím déle válka trvala, tím byly rekvizipohár
s vínemaříká,
že toto jezabavovaly
jeho tělo a krev,
ktece zoufalejší
bolestnější:
se napříré
se
vydávají
za
všechny.
Nakonec
společně
odklad i mosazné kliky, hmoždíře na mák, měděné
chází
do
Getsemanské
zahrady,
kam
si
pro
Ježíše
plechy ze střech, zvony, ostnatý drát, domácí
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
zesměšněn, zbičován, ztýrán a nakonec poprakotle,
vše za směšnou
náhradu.
proto divu,
ven
potupnou
smrtí, která
bylaNení
vyhrazena
zlože zprávaVěříme-li,
o vyhlášení
čincům.
že Československé
to byl opravdu republiky
Boží Syn,
vyvolal
vlnu to
nadšení,
byť samotná
válka ještě
jaký
skandál
zde sledujeme?
Poražený,
nahý
Vranov
ovšem ano.
aneskončila.
mrtvý Bůh Pro
s tělem
k nepoznání
dobitým visí na
První zprávu
tom, že
28. nebem
října byla
vyhlášena
dřevěném
křížio někde
mezi
a zemí.
Ticho
republika,
obecní
aČeskoslovenská
prázdnota. Na hrob
přivalilivybubnoval
kámen. Bílá sobota.
strážník
ponocný
v úterý
29.i tento
října.
Tak
to je akonec?
TaktoHeinrich
beznadějně
končí
Ve Vranově
už ale
o pádu
k. monarchie
příběh
stejněsejako
tolik
věcí vc.našem
životě?věCo
dělo už
předešlého
protože
dělat,
nu od
zatneme
zuby adne,
jdeme
dál … Brno díky
telegrafickému spojení s Prahou žilo senzační
událostí
už od pondělního
a řada
VranovaPak
ale přichází
nedělní jitrorána
a zprvu
neuvěřitelnůzpráva
dojížděla
do města
za prací
natoúřady.
„Sám
ná
– hrob
je prázdný.
Vítečico
znamená?
pisatel
kroniky
jsa
v
zástupu
lidí
před
nádražím
Vesmírný Rozhodčí neodvolatelně rozhodl: ne
viděl, jak
lidé
plakali tak,
že1:0
sámpro
se neubránil
prohra,
ale
vítězství!
Je to
lásku, 1:0 popro
hnutí,“1:0
vzpomíná
na rozjásaný
říjen v brněnživot,
pro pravdu!
Jako když28.
se sněženky
proskýchpromrzlou
ulicích nazemí
stránkách
kroniky
dírají
a zimavranovské
je poražena,
jsou
Metoděj
Drexler.
nyní poraženy smrt, zlo a temnota a to jednou
provždy.
Autentické detaily tehdejších událostí ve Vradispozici
nemáme,
ale víme,
že do
i u noci
nás
Anově
toto kslavíme,
proto
se na Zelený
čtvrtek
byla euforická
atmosférazahradě,
provázena
klasickými
modlíme
v Getsemanské
na Velký
pátek
revolučními
zmatky. Pod
vlivem
převratných
se
postíme pohrouženi
do svého
nitra
a v neděli
událostí
se
v
neděli
2.
listopadu
srotil
vranovVzkříšení se radujeme.
ský lid v obecní radnici. V bouřlivé atmosféře
zvolili Národní
výbor. Jmenovali
něho VelikoJosefa
Srdečně
tedy přejeme
požehnanédoprožití
Skoupého,
Šebelu,
J. Skálu
Josefa Sáňku.
noc
a zvemePavla
všechny
vstoupit
doa tohoto
tajemČlenové
Národního
výboru
vzápětí
vydali
za
ství
– rozpis
konkrétních
akcíse
bude
od 25.
března
starostou
Karlem
Holešovským a zabavili mu
na
stránkách
http://www.dc-vranov.cz/index.
obecní knihy.A Šlo
zejména
o aprovizační
–
php/ohlasky.
dětijim
zveme
na „Velikonoční
hrkázásobovací
knihy,
které
vypovídaly
mimo
jiné
o
ní“ - ohlašování poledne hrkačkami na Velký pátom,
co bylo
kdy komu
pro válečné
účely státem
tek
a Bílou
sobotu
- v 11.45
sraz na náměstí
před
zabaveno.
kostelem.
Starosta si ovšem na nekompromisní postup revolucionářůŘímskokatolická
stěžoval u okresní
politické
správy
a
farnost
Vranov
u Brna
ta obratem zasáhla: povstalci museli obecní knihy na radnici pokorně vrátit a Národní výbor byl
obratem rozpuštěn. Nicméně dosavadní obecní
výbor uznal, že nereflektovat dramatické změny
na domácí politické scéně by nebylo moudré a
dobrovolně přisoudil dvě místa nově zvoleným

HEJTMAN
ŠIMEK
delegátům z lidu. Na schůzi obecního výboru
byli proto na tyto místa
zvoleni pozdější starosta
NAVŠTÍVIL
VRANOV
Josef Skoupý a také kronikář Metoděj Drexler,

Jihomoravský
hejtman
Bohumilvranovskou
Šimek zamířil
kteří zastupovali
nově zřízenou
or1.
února do
Vranova,
aby zde seVětší
starostkou
Kateganizaci
sociální
demokracie.
než kosmeřinou
Jetelinovou
probral
aktuální
záležitosti
žitické změny
ale obecní
výbor
po úspěchu
s odvota
obce.prvního
Kraj máútoku
ve Vranově
na co
navazovat
ražením
připustit
nechtěl,
proto–
vpřisoudil
loňském
roce nováčkům
zde podpořil
vestavoběma
pouzepůdní
poradní
hlas.
bu
zdejší
Starostka
Kateřinasmířit
Jetelinová
S tím
se aleškoly.
zástupci
lidu nehodlali
a brzy
ssi hejtmanem
hovořila
především
o problému
pro sebe díky
silné podpoře
vranovské
veřejse
zvýšenou
silniční
dopravou
v
obci,
potřebě
nosti prosadili plnohodnotné hlasovacío právo.
vybudovat ve Vranově nové chodníky a o dalších
investičních
v obci.
První velké záměrech
oslavy v porevolučním
kvasu zažil
Vranov v létě 1919, brzy poté, kdy se daly doHejtman
ve založené
Vranově zakončil
prahromady Šimek
dvě nově
tělocvičnésvou
jednoty
covní
návštěvu
obcítělocvičná
na Brněnsku.
Předtím
stihl
– Sokol
a Dělnická
jednota.
V restauabsolvovat
návštěvu
také dlouhodobě
v Ochozi u Brna
a v Bíraci u Skřivánka
(dnešní
neobývalovicích nad Svitavou.

ná desítka) se dohodla společná oslava svátku
Jana Husa „První společná a nejkrásnější oslava
kostnického mučedníka vydařila se skvěle. Bezmála celý Vranov se sešel v 7 hodin u radnice,
odkuž se šlo průvodem do polí po silnici ku Sv.
Kateřině, kdež za domem p. Mühlhanzla č. 102
zazpíval sbor píseň Hranice vzplála a Kde domov
můj,“ zapsal nadšeně kronikář. Ke shromážděnému lidu vedli slavnostní řeči pan učitel Böhm
a právě kronikář Drexler. Pak za burácení hromů
vzdálené bouřky byla zažehnuta velká hranice.
„Byla to první a důstojná oslava mučedníka, a co
hlavního – společná. Kéž by tak bylo nadále,“ poznamenal tehdy s nadějí Metoděj Drexler.
Pavel Galík
Hejtman Bohumil Šimek se starostkou
Kateřinou
vranovský
kronikář
Jetelinovou. Foto: Jihomoravský krajský úřad

Na Vranově
je krásná školka…
SBOR
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
…a moc rádi tam chodíme. Máme dvě třídy, jed- Nejraději chodíme s lupou a zkoumáme všecko

nu pro předškoláky, druhou pro menší děti. Ve
Naše činnost v letošním roce začala hodnoceškolce si hrajeme, povídáme, zpíváme, doproním uplynulého roku na valné hromadě sbovázíme se na hudební nástroje, tancujeme, hraru. Hodnotili jsme loňský rok, ale zároveň jsme
jeme divadlo, trénujeme správnou výslovnost,
sestavovali plán činnosti na rok letošní. Valná
rozšiřujeme si aktivní slovní zásobu. Střídáme
hromada se konala 13. ledna v sále obecního
různé činnosti, zkoušíme nové výtvarné technidomu a navštívili ji i zástupci Okresního sdruky, nebojíme se pracovat třeba se žehličkou. Ale
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do plánu
opatrně, pořád to hlídá paní učitelka. Dokonce
činnosti jsme zařadili akce kulturní, ale také
se nám podařilo vyrobit ruční papír. Malujeme,
sportovní a pracovní. Z kulturních akcí např.
modelujeme keramiku, učíme se zacházet s nůžmasopustní průvod, ostatkovou zábavu, pálení
kami, lepidlem, mícháme si barvičky. Snažíme se
čarodějnic, hody. Sportovní akce např. prvomásedět hezky rovně, správně držet tužku. Paní učijový fotbálek, soutěže v hasičských dovednostelky pro nás mají pracovní listy a všelijaké úkoly.
tech a podobně. Pracovní akce jsou například
Nové poznatky opakujeme a upevňujeme. Ale
úklid chodníků po zimní údržbě, sběr železnéskoro to ani nepoznáme, protože paní učitelky
ho šrotu, celoroční údržba a oprava techniky
na to mají vymyšleno spoustu bezvadných her.
a zbrojnice. Hlavním úkolem pro letošní rok je
Nejlepší je to ale stejně venku. To si po sobě umíuspořádání oslav 105. výročí založení sboru.
me všechno ve třídě krásně uklidit, převlečeme
se a hurá na procházku, na hřiště nebo do lesa.

kolem nás. Už známe rostlinky, stromy, brouky
i zvířátka. Každý den si protáhneme celé tělo,
hrajeme pohybové hry, někdy děláme kotrmelce, lezeme tunelem, cvičíme na míčích, chodíme
po kladině, učíme se házet a chytat míč a rádi
jezdíme plavat.

Snažíme se být samostatní. Sami si prostíráme
ke svačince, k obědu. Ve školce nám výborně
vaří. Spoustu jídel nebo pomazánek z domova
vůbec neznáme. Ale vždycky aspoň ochutnáme. Nikdo nás do jídla nenutí, vždycky se s paní
učitelkou domluvíme. Po obědě odpočíváme,
potom zase svačíme a celé odpoledne si spolu
hrajeme. Ve školce máme také kroužky - cvičíme
jógu, pískáme na flétničky, tancujeme, vyrábíme
Vítězná maska ostatkové zábavy, originálně
z balzy, učíme se základní anglická slovíčka. A to
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
nás moc baví.
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POJĎTE
VSTOUPIT DO
Školka je super, paní učitelky nám pomáhají,
povzbuzují nás a respektují.
Jsme přece každý
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
trochu jiný, máme jiné potřeby, schopnosti, jiné

Srdečně
zvemechceme
všechnydenně
spoluobčany
účastiněna
tempo. Každý
zažít ve kškolce
aktivitách
Svatého týdne a slavení Velikonoc.
jaký úspěch.
Svatý
Velikonoce,
neděle,
ZeleA náš týden,
letošní školní
rok bylKvětná
úspěšný.
Na podzim
ný
čtvrtek,
Velký
pátek,
Bílá
sobota
a
neděle
jsme pořádali pro rodiče lampionový průvod,
Vzkříšení.
co tady
vlastně
jde?zimou.
Proč veliká
noc
uspávali O
jsme
broučky
před
Vyráběli
(Veliko-noce)?
pochází tyto
tradice,
svátkrásné věci naOdkud
předvánočním
tvoření,
zazpívaky
a slavení?
Jak souvisí tyto
nejdůležitější
křesli jsme
na slavnostním
rozsvěcování
vánočníťanské
svátkyus kostela.
původními
ho stromku
Do svátky
školky jara?
přišel Mikuláš
s hodným čertem, povedla se nám i vánoční beOsídka
Velikonocích
kdyjsme
se zas nadílkou.si Opřipomínáme
prevenci předden,
úrazy
se
chvěla
Uvědomujeme
si, žeDětské
vesmír nemocje místo
poučilizemě.
na návštěvě
v brněnské
naplněné
nadějí,
a láskou,
nikoliv temný,
nici, parádní
byl životem
i program
na Dopravním
hřišti
mrtvý
prostor.
Podobně
jako když
Riviéraa vchladný
Brně. Líbilo
se nám
i v knihovně
na jarní
Lesslunce
znovu povolává
k životu
zdánlivě
mrtvou
né, u vranovských
hasičů
nebo na
útěchovském
přírodu,
Bůh probouzí
z mrtvých
živohřišti. Dokonce
jsme byli
pozvaník věčnému
do Městského
tu
svéhovSyna.
opravdový
životředitele
a tak velikou
divadla
Brně.Tak
Vyhráli
jsme cenu
Městlásku
nedokáže
ani síla
hrobu.
Ještě než
ské policie
Brno udržet
ve výtvarné
soutěži.
Zatancovali
ale
nastává
tato radost karnevalu,
velikonočnímalovali
neděle, veliprojsme
si na maškarním
cházíme v různých tradicích celý týden, předcházející této události.
Na Květnou neděli před mší nám kočičky a palmové ratolesti připomínají, jak Ježíš vjel do
Jeruzaléma vítán jako král. Netrvá dlouho a dav
fanoušků zjišťuje, že toto asi nebude jejich vysněný král – silák, co násilím porazí římské okupanty,
a že místo koruny ze zlata a drahokamů si nechá
nasadit korunu z trní.
Na Zelený čtvrtek, který je ve skutečnosti plačtivý
(„zelený“ vznikl zkomolením německého „Greindonnerstag“ do „Gründonnerstag“), Ježíš slaví se
svými přáteli tradiční židovský svátek Pesach formou večeře s vínem, nekvašenými chleby a pečeným beránkem. Těžko říci, čím je šokuje více,
zda, když jako ten, ke kterému vzhlíželi, pokleká
a myje jednomu po druhém nohy špinavé od prachu, či když trhaje chléb a podávaje kolem stolu
pohár s vínem říká, že toto je jeho tělo a krev, které se vydávají za všechny. Nakonec společně odchází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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Velký pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
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A toto slavíme, proto se na Zelený čtvrtek do noci
modlíme v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
se postíme pohrouženi do svého nitra a v neděli
Vzkříšení se radujeme.
Srdečně tedy přejeme požehnané prožití Velikonoc a zveme všechny vstoupit do tohoto tajemství – rozpis konkrétních akcí bude od 25. března
na stránkách http://www.dc-vranov.cz/index.
php/ohlasky. A děti zveme na „Velikonoční hrkání“ - ohlašování poledne hrkačkami na Velký pátek a Bílou sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
kostelem.
Římskokatolická farnost Vranov u Brna

Když do lesa,
HEJTMAN
ŠIMEKtak do baru U Jelínka
Představte si bar uprostřed lesa pod vrcholkem dřevin, bylin, netradičního ovoce a mnoho dalNAVŠTÍVIL VRANOV
Babího lomu, nedaleko Vranova, kde je možné ších. Navštivte, budete vítáni!
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lovicích nad Svitavou.
V Lesních školkách pod Babím lomem se společnost Lesy města Brna zaměřuje nejen na velkoobchod, ale i maloobchod. Pěstují a prodávají se
tu sazenice okrasných listnatých i jehličnatých
dřevin, které se tu pěstují od semínka. Rozšířila
se i nabídka trvalek, okrasných trav, původních

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ

Naše činnost v letošním roce začala hodnocením uplynulého roku na valné hromadě sboru. Hodnotili jsme loňský rok, ale zároveň jsme
sestavovali plán činnosti na rok letošní. Valná
hromada se konala 13. ledna v sále obecního
domu a navštívili ji i zástupci Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do plánu
činnosti jsme zařadili akce kulturní, ale také
sportovní a pracovní. Z kulturních akcí např.
masopustní průvod, ostatkovou zábavu, pálení
čarodějnic, hody. Sportovní akce např. prvomájový fotbálek, soutěže v hasičských dovednostech a podobně. Pracovní akce jsou například
úklid chodníků po zimní údržbě, sběr železného šrotu, celoroční údržba a oprava techniky
a zbrojnice. Hlavním úkolem pro letošní rok je
uspořádání oslav 105. výročí založení sboru.

Informace pro zákazníky: v otevíracích hodinách
neplatí zákaz vjezdu autem na příjezdových cestách a závora je otevřená.
100 metrů od areálu Lesních školek se nachází
naučná lesnická stezka, která je určena pro rodiny s dětmi a její projití zabere cca 1,5 hodinu
poklidné chůze. Tematicky se jedná o „cestu
stromu“ od semene po výrobky ze dřeva. Na
každém stanovišti je umístěno lesní zvíře vyrobené z jednoho kusu dřeva. Celou naučnou stezkou provází mravenec Lesík, který se stal maskotem
Lesů Bohumil
města Brna
a má
za úkol děti
i širokou
Hejtman
Šimek
se starostkou
Kateřinou
veřejnost
seznamovat
s pracovníkrajský
náplníúřad
lesníků,
Jetelinovou.
Foto: Jihomoravský
funkcí lesů i významem lesnictví. Součástí jsou
lesní hřiště a studánka u Sv. Huberta.
Prázdniny jsou jako stvořené pro návštěvu těchto míst, která mají Vranovští takřka za humny.
Takže neváhejte…!

Vítězná maska ostatkové zábavy, originálně
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV

POJĎTE
LoučeníVSTOUPIT
s páťákyDO
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
Inspirací pro tradiční Loučení
s páťáky vranovské

základní školy byly letos hudební dekády paSrdečně zveme všechny spoluobčany k účasti na
desátých až osmdesátých let minulého století.
aktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
Na plážovém hřišti u školy, kde se celá akce odehrála, se sešla celá plejáda hudebních celebrit –
Svatý týden, Velikonoce, Květná neděle, ZeleMichael Jackson, Freddie Mercury, Elvis Presley,
ný čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a neděle
Cher, John Lennon, skupiny Abba či Kiss, bubeVzkříšení. O co tady vlastně jde? Proč veliká noc
ník ZZ Top nebo třeba Tina Turner. Během dopo(Veliko-noce)? Odkud pochází tyto tradice, svátlední estrády se páťáci předvedli v krátkém tanky a slavení? Jak souvisí tyto nejdůležitější křesci, ke kterému se postupně přidávaly všechny
ťanské svátky s původními svátky jara?
děti. Nechyběly vřeštící fanynky a skvělá muzika,
která efektně podbarvila tento sváteční den pro
O Velikonocích si připomínáme den, kdy se zanejstarší vranovské žáky.
chvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
naplněné nadějí, životem a láskou, nikoliv temný,
Děkujeme všem učitelům, kteří připravili krásmrtvý a chladný prostor. Podobně jako když jarní
nou atmosféru této tradiční vrcholné akce
slunce znovu povolává k životu zdánlivě mrtvou
závěru školního roku. A nemalý dík patří také
přírodu, Bůh probouzí z mrtvých k věčnému živorodičům, kteří vymysleli a připravili fantastické
tu svého Syna. Tak opravdový život a tak velikou
kostýmy téměř autentické podoby někdejších
lásku nedokáže udržet ani síla hrobu. Ještě než
popových hvězd.
ale nastává tato radost velikonoční neděle, procházíme v různých tradicích celý týden, předcházející této události.
Na Květnou neděli před mší nám kočičky a palmové ratolesti připomínají, jak Ježíš vjel do
Jeruzaléma vítán jako král. Netrvá dlouho a dav
fanoušků zjišťuje, že toto asi nebude jejich vysněný král – silák, co násilím porazí římské okupanty,
a že místo koruny ze zlata a drahokamů si nechá
nasadit korunu z trní.
Na Zelený čtvrtek, který je ve skutečnosti plačtivý
(„zelený“ vznikl zkomolením německého „Greindonnerstag“ do „Gründonnerstag“), Ježíš slaví se
svými přáteli tradiční židovský svátek Pesach formou večeře s vínem, nekvašenými chleby a pečeným beránkem. Těžko říci, čím je šokuje více,
zda, když jako ten, ke kterému vzhlíželi, pokleká
a myje jednomu po druhém nohy špinavé od prachu, či když trhaje chléb a podávaje kolem stolu
pohár s vínem říká, že toto je jeho tělo a krev, které se vydávají za všechny. Nakonec společně odchází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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Velký pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
židovští představení za podpory lůzy a Římanů,
kteří hlavně chtějí zachovat klid, Ježíše odsoudili
k smrti. Ten, kdo přišel do světa hlásat lásku, léčil
naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
zesměšněn, zbičován, ztýrán a nakonec popraven potupnou smrtí, která byla vyhrazena zločincům. Věříme-li, že to byl opravdu Boží Syn,
jaký skandál to zde sledujeme? Poražený, nahý
a mrtvý Bůh s tělem k nepoznání dobitým visí na
dřevěném kříži někde mezi nebem a zemí. Ticho
a prázdnota. Na hrob přivalili kámen. Bílá sobota.
Tak to je konec? Takto beznadějně končí i tento
příběh stejně jako tolik věcí v našem životě? Co
dělat, nu zatneme zuby a jdeme dál …
Pak ale přichází nedělní jitro a zprvu neuvěřitelná zpráva – hrob je prázdný. Víte co to znamená?
Vesmírný Rozhodčí neodvolatelně rozhodl: ne
prohra, ale vítězství! Je to 1:0 pro lásku, 1:0 pro
život, 1:0 pro pravdu! Jako když se sněženky prodírají promrzlou zemí a zima je poražena, jsou
nyní poraženy smrt, zlo a temnota a to jednou
provždy.
A toto slavíme, proto se na Zelený čtvrtek do noci
modlíme v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
se postíme pohrouženi do svého nitra a v neděli
Vzkříšení se radujeme.
Srdečně tedy přejeme požehnané prožití Velikonoc a zveme všechny vstoupit do tohoto tajemství – rozpis konkrétních akcí bude od 25. března
na stránkách http://www.dc-vranov.cz/index.
php/ohlasky. A děti zveme na „Velikonoční hrkání“ - ohlašování poledne hrkačkami na Velký pátek a Bílou sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
kostelem.
Římskokatolická farnost Vranov u Brna

