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Vážení občané,
v dnešním úvodníku bych Vás chtěla seznámit
s plány investičních akcí naší obce. Na konci minulého roku schválilo zastupitelstvo obce podání několika žádostí o dotaci. Jak již bylo dříve
řečeno, připravuje se přístavba základní školy
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Vaše starostka
Kateřina Jetelinová
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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.

VRANOVÁCI VE VÁLEČNÝCHSrdečně
ZÁKOPECH
tedy přejeme požehnané prožití Veliko-
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Naštěstí
za zídkou
z balvanů,
noc a zveme všechny
vstoupit
do tohoto
tajemjakých
dodnes
uvidíte
hoství – rozpis konkrétních akcí bude od 25.vbřezna
v Dalmácii spoustu. Bylo
na stránkách rách
http://www.dc-vranov.cz/index.
to vzveme
horách
nad Terstem…,“
php/ohlasky. A děti
na „Velikonoční
hrkávzpomíná
jeho
syn JiřínaHeinrich.
ní“ - ohlašování poledne hrkačkami
Velký pá-

tek a Bílou sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
Václav Heinrich byl v horách na
kostelem.
italské frontě tři roky, velmi často pod dělostřeleckou palbou.
„Říkal, že stejně nebezpečné
Římskokatolická farnost Vranov u Brna
jako střepiny granátů byly
i odletující kameny, které zabíjely stejně účinně. Teď vím,
že to byla břidlice, ostrá jako
nože. Tehdy mně to nedošlo,
ale dnes už je mi jasné, že museli sbírat kusy těl kamarádů
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do plachet a celt a zahrabat je v kráterech výbuHEJTMAN
ŠIMEK
chů. Otci bylo tehdy
osmnáct…“ píše v mailu Jiří,
či lépe George Heinrich z amerického Seattle,
NAVŠTÍVIL
VRANOV
kde nyní žije.
Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek zamířil
Před
Vánoci
1915 cvičila
jednotka
1.
února
do Vranova,
aby zdeVáclavova
se starostkou
Katev maďarském Székesfehérváru. Měli hlad, byli
řinou Jetelinovou probral aktuální záležitosti žimizerně vybaveni a při přesunu na dalmatskou
vota obce. Kraj má ve Vranově na co navazovat –
frontu byl jejich 35. císařsko-královský plzeňv loňském roce zde podpořil půdní vestavský pluk zasažen těžkou palbou z italských vábu zdejší školy. Starostka Kateřina Jetelinová
lečných lodí. Měli prý tehdy šedesátiprocentní
s hejtmanem hovořila především o problému
ztráty.
se zvýšenou silniční dopravou v obci, o potřebě
Václav Heinrich zůstal i po skončení války ve vovybudovat
venež
Vranově
nové
chodníky
a o dalších
jenském více
pět let,
až do
roku 1921.
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investičních
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Slovenska.
lovicích nad Svitavou.
Václav Heinrich byl ročník 1897. Rodové jméno
si patrně přinesl od švýcarského vojáka, který
sloužil pod Napoleonem za jeho slavkovského
tažení. Švýcaři prý byli tehdy jako daň za svou
neutralitu povinni odvádět vojáky do napoleonských armád.

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
Václav se po opuštění vojenské služby vydal na

pět let do Francie, pracoval tam na farmě a v auNaše
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tomobilce
Renault.
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valné
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a Slezska.
Dodatum
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byliMoravy
velcí vlastenci.
Jako
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akce1928,
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své svatby
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28. říjen
den desátého
sportovní
a pracovní.
Z kulturníchrepubliky…
akcí např.
výročí od založení
československé
masopustní
průvod,
ostatkovou
zábavu,
pálení
Podle dalšího
Václavova
syna Jana,
který
žije
čarodějnic,
hody.
Sportovní
akce
např.
prvomáv Blansku, měl v tomto symbolickém kousku
jový
soutěžeSumec,
v hasičských
dovednosprstyfotbálek,
právě profesor
který byl
velkým
tech
a podobně.
PracovníUakce
například
vranovským
mecenášem.
něhojsou
ostatně
také
úklid
po zimní údržbě,
sběr železnémladáchodníků
rodina Heinrichových
léta bydlela.
ho šrotu, celoroční údržba a oprava techniky
aVáclav
zbrojnice.
úkolem
proživota,
letošníbyl
rokrád
je
si poHlavním
prožité válce
vážil
uspořádání
oslav
105.děti
výročí
založení
sboru.brouv přírodě a učil
ji své
chránit,
každého
ka a žábu. Jednou se doma dokonce snažil před
rozlícenou ženou zachránit myš, která lezla po

zácloně. Vysvětloval jí, že je to vzácný plch, který celou zimu spí. Marně. Matku to nezastavilo.
Když měl bývalý voják zabít kůzle, nosil ho vedle k Drexlerům, aby ho podřízli. On, který viděl
umírat stovky kamarádů a potoky krve, nemohl…
„Otec byl rád naživu. V přírodě, mezi sousedy,
Sokoly, muzikanty, herci divadla, u karet. Těšil se
z každého ptáčka za oknem. Volal vždycky, honem, pojďte brhlík, nebo honem datlík, honem
strakapoud,“ vzpomíná Jiří Heinrich.
Přiznává, že jako děti moc válečným veteránům
nerozuměli. Váleční vysloužilci nechtěli o prožitých hrůzách mluvit. „Dokonce jsme se jim posmívali, Haha, tihle od Piavy! Kdo tam ale nebyl,
nemohl to chápat. Dnes už je mi jasné, co znamená, když se říká, že ‚hrdinové mlčí‘,“ píše Jiří
Heinrich.
Hejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
Jetelinovou.
krajský
úřad poJeho otec Foto:
byl veJihomoravský
Vranově velice
oblíbenou
stavou. Nezkazil žádnou zábavu, hrál dobře
heligón, na tahací harmoniku, ale nejraději na
harmoniku foukací. Tak dobře, že mu chlapi
z hospody kupovali čas od času novou. Byl jí
proslulý už od válečných let. Vzpomínal, že oficíři k němu za dlouhých pochodů posílali slabší
vojáky, kteří už nemohli na nohy: „Běžte dopředu, tam hraje Hajnra, půjde se vám líp...“
Mimochodem, Václav měl na druhé straně italské fronty svého příbuzného, švagra Adolfa
Ducháčka. Ten byl legionářem, podařilo se mu
přejít k Italům. Docela jednoduše. Postupovali z linie dopředu, byla mlha, šero, všude okolo
křoví. Stačilo jít dál a dál, najednou byl sám a Italové na dosah ruky…
Václav Heinrich, ač vyučený cukrář, pracoval většinu profesního života v adamovských strojírnách. Ve volném čase ho to ale vždycky táhlo do
lesa, za dřevem. Dožil se úctyhodných dvaaosmdesáti let, stačil ještě s Ludmilou oslavit v blanenském dřevěném kostelíku zlatou svatbu. Na
jeho pohřbu se v březnu 1979 sešla celá vesnice.
Vítězná
maska
ostatkové
zábavy,průvodu
originálně
Zatímco
se čelo
smutečního
zastavilo
ztvárněná
trojice sady
záchodového
vybavení.
u vrat hřbitova,
konec
procesí teprve
procházel
vranovskou alejí…
Pavel Galík, vranovský kronikář
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
Velký pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
POJĎTE
VSTOUPIT
PODZIMNÍ
OKÉNKODO
MATEŘSKÉ
ŠKOLKY
VRANOV
za podpory lůzy a Římanů,
židovští
představení
kteří
hlavně
chtějí
zachovat
klid,
Ježíšeadaptační
odsoudili
procesy
v
naší
MŠ?
Adaptace
neboli
Zahájení školního roku
přináší vždy nové začátTAJEMSTVÍ
VELIKONOC
smrti.spočívá
Ten, kdo
přišel do světa
hlásat lásku,
léčil
v pozvolném
prodlužování
školní
ky. Vrací se kamarádi po letních prázdninách, krežim

přichází zveme
nové děti
a rodiče
a všichni společně
si
Srdečně
všechny
spoluobčany
k účasti na
zvykáme na
školnítýdne
režim.a Vítáme
děti do předaktivitách
Svatého
slavení Velikonoc.
školní třídy a začínáme v obou třídách utvářet
nový kolektiv.
Přístavba Základní
školy Vranov
Svatý
týden, Velikonoce,
Květná neděle,
Zelepřinesla
změnu
pro sobota
předškolní
děti.
ný
čtvrtek,
Velkýzejména
pátek, Bílá
a neděle
Jsme
moc
rádi,
že
docházka
dětí
zapsaných
do
Vzkříšení. O co tady vlastně jde? Proč veliká noc
školky nebyla Odkud
omezena
a předškolní
dětisváttak
(Veliko-noce)?
pochází
tyto tradice,
mohly
září zahájit
v prostorách
zasedací místky
a slavení?
Jak souvisí
tyto nejdůležitější
křesnosti
Obecního
úřadu
Vranov.
Tímto
bych chtěla
ťanské svátky s původními svátky jara?
poděkovat paní starostce Jetelinové, které nám
poskytla tyto prostory jako dočasné zázemí.
O Velikonocích si připomínáme den, kdy se zaDěti se přizpůsobily velmi rychle a zvládly prožít
chvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
spoustu zajímavých akcí.
naplněné nadějí, životem a láskou, nikoliv temný,
mrtvý a chladný prostor. Podobně jako když jarní
slunce znovu povolává k životu zdánlivě mrtvou
přírodu, Bůh probouzí z mrtvých k věčnému životu svého Syna. Tak opravdový život a tak velikou
lásku nedokáže udržet ani síla hrobu. Ještě než
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
Ve třídě
MŠ seříká,
začalo
spolupracovat
pohár
s vínem
že toto
je jeho tělos anejmenšíkrev, ktemi dětmi a nováčky. Děti a rodiče byli společně
ré se vydávají za všechny. Nakonec společně odzapojeni do adaptačního procesu, který může
chází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
mít různé roviny. Jak pracujeme s adaptačními
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
4
2

naše
nemoci
a osušoval
naše
slzy,
je zostuzen,
docházky.
Zpočátku
pobývá
dítě
ve školce
pouzesměšněn,
ztýrán adopoledne
nakonec popraze pár hodinzbičován,
(např. 2 hodiny
nebo
ven
potupnou
smrtí,sekterá
bylataké
vyhrazena
zloodpoledne),
později
účastní
dopolední
čincům.
Věříme-li,
že
to
byl
opravdu
Boží
Syn,
procházky. Postupně zůstává na oběd, až nakojaký
skandálve
toškolce
zde sledujeme?
nahý
nec zůstává
i odpočívat,Poražený,
popřípadě
ve
aškolce
mrtvýpobývá
Bůh s tělem
nepoznání dobitým
visí na
až dokodpoledních
hodin, kdy
si
dřevěném
kříži někde cestou
mezi nebem
a zemí.
ho rodiče vyzvedávají
z práce.
KaždáTicho
tato
afáze
prázdnota.
Na hrob
přivalili
sobota.
je libovolně
dlouhá,
záležíkámen.
vždy naBílá
posouzeTak
to je konec?
Taktokdy
beznadějně
končí
i tento
ní samotného
rodiče,
mu připadá,
že je
dítě
na dalšístejně
krok připraveno.
příběh
jako tolik věcí v našem životě? Co
dělat, nu zatneme zuby a jdeme dál …
Jako součást procesu adaptace umožňujeme
rodičům
pobyt snedělní
dítětemjitro
ve školce.
tak ve
Pak
ale přichází
a zprvuDítě
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
školce nabírá jistoty za účasti maminky či tatínka. Je to však pouze po kratší dobu, protože
dlouhodobější pobyt rodiče adaptaci dítěti neusnadňuje a naopak je obtížně pochopitelný pro

ostatní děti, které jsou ve školce bez rodičů. OpHEJTMAN
ŠIMEK
timální je, když se dítě
zcela adaptuje v průběhu
prvního měsíce, většina dětí to zvládne během
NAVŠTÍVIL
2–3 týdnů. Pokud v VRANOV
tomto období dojde k pře-

rušení docházky z důvodů nemoci nebo rodinné
Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek zamířil
dovolené, může se doba adaptace prodloužit.
1. února do Vranova, aby zde se starostkou KateVelmi důležitou roli při adaptaci hrají paní učiřinou Jetelinovou probral aktuální záležitosti žitelky. Zde záleží právě na nich, jak jsou schopny
vota obce. Kraj má ve Vranově na co navazovat –
navázat s dítětem kontakt a získat si jeho důvěvru.loňském
zde dítě
podpořil
půdní
To, jestli siroce
učitelka
získá, jestli
dítěvestavbude
bu
zdejší
školy.
Starostka
Kateřina
Jetelinová
mít paní učitelku rádo, či ne, ovlivní adaptaci dístěte
hejtmanem
o problému
na školkuhovořila
ve velképředevším
míře. Neméně
důležitá
se
zvýšenou
silniční
dopravou
v
obci,
o potřebě
je také vzájemná spolupráce a komunikace
mezi
vybudovat
Vranově
nové
chodníky
a o dalších
učitelkami ve
a rodiči.
Právě
díky
dostatečné
komuinvestičních
záměrech
v obci. problémy, se ktenikaci můžeme
dříve odhalit
rými se dítě potýká, a tyto problémy společně
Hejtman
Šimekjevepřes
Vranově
svou
pravyřešit. Školka
veškerézakončil
případné
problécovní
na Brněnsku.
Předtím
stihl
my přinávštěvu
adaptaciobcí
obrovským
přínosem
do života.
absolvovat
také v Ochozi
u Brna a vdíky
BíDítě se tu návštěvu
naučí sociálním
dovednostem,
lovicích
nad schopnější
Svitavou. obstát v kolektivu, uhájit
nimž bude
si své místo, spolupracovat, soupeřit i uznávat
jinou autoritu. Učí se sdílet zážitky s ostatními
a poznává svou identitu. Získává sebedůvěru,
rozvíjí svou citovou samostatnost a schopnost
sebeovládání. Školka vlastně představuje první
krok k osamostatnění dítěte. Školní vzdělávací
program zajišťuje dětem všestranný rozvoj, po-

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
Po odmlce v minulém vydání zpravodaje Vám
hromada se konala 13. ledna v sále obecního
napíši pár řádků o činnosti sboru. Pálení čarodějdomu
a navštívili
ji i zástupci
Okresního
sdrunic proběhlo
za chladného
počasí,
ale příznivci
žení
Čech,
Slezska.
Do plánu
této hasičů
oblíbené
akceMoravy
si našliacestu
na Sokolák
a
činnosti
jsme zařadili noc.
akcePrvní
kulturní,
ale oslataké
užili si filipojakubskou
máj jsme
sportovní
a pracovní.
Z kulturních
např.
vili fotbálkem
ženatí-svobodní
a jsme akcí
rádi, že
se
masopustní
průvod,
ostatkovou
zábavu,
pálení
alespoň jednou
za rok
sejde partička
a pokračučarodějnic,
hody.Utkání
Sportovní
např.na
prvomáje v této tradici.
hranéakce
nezvykle
třetiny
jový
fotbálek,
soutěže2:2
v ahasičských
dovednosskončilo
nerozhodně
v prodloužení
získali
tech
Pracovní
výhrua apodobně.
tím i sud piva
ženatí.akce jsou například
úklid chodníků po zimní údržbě, sběr železného
šrotu, celoroční
a oprava
techniky
Následovaly
přípravyúdržba
na oslavy
105. výročí
zaaložení
zbrojnice.
úkolem
pro letošní
rok je
sboru.Hlavním
V sobotu
2. června
začaly oslavy
uspořádání
oslav
105. výročí
založení
sboru.
dopoledním
programem
„Dětské
řádění
s hasiči‘‘. Děti soutěžily v disciplinách s hasičskou tématikou a odměnou jim byly hodnotné ceny pro

znávání a učení se dovednostem, které potřebují pro vstup do školy.
A co jsme stihli s dětmi doposud poznat? Na
podzim jsme poznávali stromy, dary a plody
podzimu. Učili jsme se, co je pro nás zdravé.
Chystali jsme se na společnou akci se ZŠ Vranov
– uvítání sv. Martina. Podíleli jsme se na výstavě, která děti seznámila s naší zemí, se státními
symboly ČR a poslouchali jsme českou hymnu.
Předškolní děti navštívili hřiště na Lesné a v Útěchově. Byli na výukovém programu na Jezírku
a v Dětské nemocnici FN Brno. Prožili zajímavý
týden s dopravní výchovou, kterou zprostředkovalo Centrum dopravní výchovy. Pro rodiče a
děti jsme uspořádali podzimní dílničky. Nyní se
již připravujeme na Vánoce. Čeká nás vystoupení u rozsvícení vánočního stromu, školní besídka
Hejtman
se starostkou
Kateřinou
a vánočníBohumil
dílničky.Šimek
Chystáme
se vyrábět
vánoční
Jetelinovou.
Foto: Jihomoravský
krajský
úřadpřijde
přáníčka a dárečky
pro rodiče. Brzy
k nám
Mikuláš s andělem i čertem. Přicházejí nejkrásnější svátky v roce a děti se už neskutečně těší.
Ráda bych všem touto cestou popřála, aby měli
možnost prožít co nejvíce radosti, klidu a pohody v předvánočním čase. 			
		
Hana Pelánová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
všechny účastníky. Následovala výstava hasičské
techniky a odpolední ukázky hašení různých
druhů požárů, vyprošťování osob z havarovaného vozidla, záchrana osoby pomocí lezecké
techniky.
Hlavní událostí byl příjezd hasičského žebříku,
kde se mohli návštěvníci svézt až do výšky 50
metrů a výhled na Vranov a okolí z této výšky
stál určitě za to. Večerní program pokračoval
vystoupením skupiny Anna rock. Počasí si opět
vybralo hasičskou akci, obloha se zatáhla a akce
Vítězná
ostatkové
zábavy,lijáku
originálně
musela maska
být kvůli
hodinovému
přerušena.
ztvárněná
trojice sady
záchodového
vybavení.
To se podepsalo
na účasti
na večerním
programu. V neděli byla k vidění výstava fotografii z
historie sboru umístěná v sále obecního domu.
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
Odpoledne následovala výroční valná hromada
sboru. V programu byly připomenuty důležité
okamžiky z historie sboru a byla nám předána
pamětní medaile od Okresního sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska. Také někteří členové
Srdečně
zvemevyznamenání
všechny spoluobčany
k účasti
na
sboru
převzali
za věrnost.
Děkujeme
hasičským
sborům
Útěchova,
aktivitách
Svatého
týdne za Lelekovic,
slavení Velikonoc.
hasičskému sboru SŽDC a hasičskému sboru
Jihomoravského
kraje za zapůjčení
techniky
k
Svatý týden, Velikonoce,
Květná neděle,
Zeleukázkám
a na
výstavu
techniky.
Akce byla
sponý čtvrtek,
Velký
pátek,
Bílá sobota
a neděle
lufinancována
dotačního
Vzkříšení. O coztady
vlastněprogramu
jde? PročObce
velikáVranoc
nov.
(Veliko-noce)? Odkud pochází tyto tradice, svátky a slavení? Jak souvisí tyto nejdůležitější křesPoslední
významnější
akcí svátky
byly tradiční
ťanské svátky
s původními
jara? krojované pořádané na začátku září. Stavění máje
proběhlo
za slunečného
počasí a den,
s požehnáním
O Velikonocích
si připomínáme
kdy se zaotce
Karla.
Asi
nikdo
proto
nepředpokládal,
že
chvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
vnaplněné
sobotu ráno
se
probudíme
do
deštivého
dne.
nadějí, životem a láskou, nikoliv temný,
Propršelo však celé dopoledne. Na zahájení
mrtvý a chladný prostor. Podobně jako když jarní
hodů u zbrojnice vysvitlo sluníčko a vydrželo
slunce znovu povolává k životu zdánlivě mrtvou
po celý průvod. Navečer začalo pršet a musela
přírodu, Bůh probouzí z mrtvých k věčnému živobýt zrušena hodová zábava u hasičky. Azyl jsme
tu svého Syna. Tak opravdový život a tak velikou
našli v sále obecního domu a pokračoval večerní
lásku nedokáže udržet ani síla hrobu. Ještě než
program ve stísněných podmínkách. V říjnu se
ale nastávák zemi
tato radost
neděle,
proporoučela
mája avelikonoční
to byla jedna
z posledcházíme
tradicích celý týden, předcháních
akcí vv různých
tomto roce.
zející této události.

POJĎTE VSTOUPIT DO
TAJEMSTVÍ VELIKONOC

Na leden 2019 připravujeme valnou hromadu
Na Květnou
neděli
předvšem
mší nám
kočičky
a palsboru.
Závěrem
děkuji
členům
sboru
za
mové ratolesti
jak Ježíš vjel do
vykonanou
práci připomínají,
v letošním roce.
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.

NEBÝT SÁM...

Jak asi většina z Vás ví, naše „setkání nejen pro
Na Zelený čtvrtek, který je ve skutečnosti plačtivý
seniory“ se schází jednou za čtrnáct dní.
(„zelený“ vznikl zkomolením německého „Greindonnerstag“ do „Gründonnerstag“), Ježíš slaví se
V uplynulém roce jsme například vyráběli velisvými přáteli tradiční židovský svátek Pesach forkonoční zajíčky, navštívili Duchovní centrum s
mou večeře s vínem, nekvašenými chleby a peprohlídkou, měli několik přednášek s promítáčeným beránkem. Těžko říci, čím je šokuje více,
ním, navštívili jsme také Lesní školky pod Babím
zda, když jako ten, ke kterému vzhlíželi, pokleká
lomem a užili si tam příjemný piknik, nebo jsme
a myje jednomu po druhém nohy špinavé od prajeli na výlet na zámek v Lysicích.
chu, či když trhaje chléb a podávaje kolem stolu
pohár s vínem říká, že toto je jeho tělo a krev, kteNa žádost spolku Klára pomáhá, pod kterým je
ré se vydávají za všechny. Nakonec společně odnaše setkávání zřízeno, nám obec přispěla na
chází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
dotacích 7000, - Kč.
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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Mnoho
krásných
vánoc,
Velký pátek,
denchvil
tichýv atmosféře
a temný, kdy
nadhodně
ránem
zdraví, osobních úspěchů a co nejvíc radostžidovští představení za podpory lůzy a Římanů,
ných dní v novém roce přeje
kteří hlavně chtějí zachovat klid, Ježíše odsoudili
k smrti. Ten, kdo přišel do světa hlásat lásku, léčil
Miloslav Křivánek
naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
starosta Sboru dobrovolných hasičů
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.
Díky
tomuto příspěvku
nás na
ještě
čeká výlethrkánaphp/ohlasky.
A děti zveme
„Velikonoční
příklad
na Špilberk
a koupě
nějakéhonamateriálu
ní“ - ohlašování
poledne
hrkačkami
Velký pána
tvoření.
tekdalší
a Bílou
sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
kostelem.
Rádi mezi sebou přivítáme kohokoliv, kdo si
s námi jen posedí a popovídá, protože to je hlavní důvod našeho
scházení. Nebýt
sám...
Římskokatolická
farnost
Vranov u Brna
Proto Vám v období adventu a Vánoc přeji srdce
naplněné radostí a pokojem.
Kateřina Klimešová

Skauti naŠIMEK
Vranově hledají nové členy!
HEJTMAN
Nemůžete se rozhodnout,
jakou z velké nabídky volnočasových aktivit zvolit pro vašeho
NAVŠTÍVIL
VRANOV

syna? Zapřemýšlet o skautingu se vyplatí, je prověřený generacemi, ale zároveň reaguje

Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek zamířil
naúnora
trendy
moderním
vzdělávání
a nabízí
atraktivní a aktuální program. Vychovává, aniž
1.
dovVranova,
aby zde
se starostkou
Kateřinou
Jetelinovou
aktuální
. záležitosti žiby si toho
holky aprobral
kluci všimli
vota obce. Kraj má ve Vranově na co navazovat –
Na rozdíl od jednostranně zaměřených kroužků A co bude skauting vyžadovat od vás jako od rov loňském roce zde podpořil půdní vestavsi ve skautu můžou vaše děti vyzkoušet širokou diče? Nejdůležitější je uvědomit si, že skaut není
bu zdejší školy. Starostka Kateřina Jetelinová
paletu aktivit a činností. Hry, při kterých si pro- obyčejný kroužek, ohraničený dvěma hodinami
s hejtmanem hovořila především o problému
táhnou svaly nebo vyzkouší pozornost, rukoděl- týdně. Od dětí vyžaduje více aktivity a času a od
se zvýšenou silniční dopravou v obci, o potřebě
né aktivity procvičující jemnou motoriku, zpěv. vás podporu. Třeba při balení svačiny na výpravybudovat ve Vranově nové chodníky a o dalších
Skauti jezdí na výpravy a tábory, poznávají bližší vu nebo výběru pohorek!
investičních záměrech v obci.
i vzdálenější kraje, tříbí charakter, zkouší různé
sporty, poznávají historii a přírodu, pomáhají v Zelená šestka vás ráda uvidí na schůzce či výletě,
Hejtman Šimek ve Vranově zakončil svou praokolí. Skaut přináší každému možnost najít ob- přijít podívat se můžete každé pondělí v 16:00
covní návštěvu obcí na Brněnsku. Předtím stihl
last, ve které vyniká, a rozvíjet se v ní.
hod. do klubovny v klášteře na Vranově.
absolvovat návštěvu také v Ochozi u Brna a v Bí- Hejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
lovicích nad Svitavou.
Jetelinovou. Foto: Jihomoravský krajský úřad
„Na Vranově už od roku 2013 působí 91. skaut- Dotazy rodičů rád zodpoví vedoucí V. Procházka
ský oddíl, a to některé jeho družiny - Zelená na emailu vpsalvehaus@centrum.cz
šestka vlčat (kluci 7 – 11 let) a skautská družina nebo telefonu 732521571.
Jelenů (kluci, kteří již vyrostli z vlčat – 12-15 let).
Větší části 91. oddílu působí v Brně, v současnosti máme 78 členů. Vranovská část oddílu se
schází ke schůzkám v klubovně v areálu kláštera
na Vranově. Letos bychom rádi přivítali v našich
řadách nové kluky, hlavně z první až třetí třídy základníčinnost
školy,“ říká
Naše
v vedoucí
letošnímoddílu
roce Václav
začalaProcházka.
hodnocením uplynulého roku na valné hromadě sboVe Hodnotili
skautu vznikají
díky společným
zážitkům
ru.
jsme loňský
rok, ale zároveň
jsme
zdravé a silné
přátelské
vztahy,
často
na celý
žisestavovali
plán
činnosti
na rok
letošní.
Valná
vot. Pevnése
a bezpečné
tu vnajdou
všechny Kam dále pro informace?
hromada
konala 13.místo
ledna
sále obecního
děti, i ty,
které jsouji třeba
troškuOkresního
nemotorné
či http://skaut.cz/dobrodruzstvi
domu
a navštívili
i zástupci
sdruzakřiknuté.
je postavený
na spolupráci
žení
hasičůSkauting
Čech, Moravy
a Slezska.
Do plánu https://91.ignisbrno.cz/
a podpořejsme
druhých.
Kluky
vedekulturní,
k samostatnosti,
činnosti
zařadili
akce
ale také
Junák – český skaut je největší výchovnou orgazodpovědnosti
a schopnosti
poradit siakcí
v každé
sportovní
a pracovní.
Z kulturních
např.
nizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních
situaci. Důležitým
principem
skautingu
je pobyt
masopustní
průvod,
ostatkovou
zábavu,
pálení 12 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil
v přírodě, kde
se Sportovní
skauti snaží
trávit
maximum
čarodějnic,
hody.
akce
např.
prvomá- ze 40 tisíc na více než 60 tisíc. Skauting vede k
času. fotbálek, soutěže v hasičských dovednos- formování charakteru, přináší mladým lidem
jový
tech a podobně. Pracovní akce jsou například dobrodružství a partu kamarádů. Je největším
Kluky chodníků
a holky vepo
skautu
zkušení
úklid
zimnívedou
údržbě,
sběr vedoucí,
železné- hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60
kteříšrotu,
svedou
připravitúdržba
dobrodružný
program
a milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolho
celoroční
a oprava
techniky
nezapomenout
u
toho
na
bezpečnost.
Skautští
ve 216
zemích
světa.zábavy, originálně
a zbrojnice. Hlavním úkolem pro letošní rok je níků
Vítězná
maska
ostatkové
vedoucí jsouoslav
dobrovolníci,
je jim jen
uspořádání
105. výročíodměnou
založení sboru.
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
dobrý pocit a radost dětí – i díky tomu je skau- Více na www.skaut.cz
ting finančně dostupný.
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
Velký pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
ČESKÁ POŠTA
SLÍBILA
POJĎTE
VSTOUPIT
DO NÁPRAVU
židovští představení za podpory lůzy a Římanů,
V průběhu podzimu se na obecní úřad obrace- kteří
Okolnosti
zásilekklid,
byly
s vedoucími
hlavnědodávání
chtějí zachovat
Ježíše
odsoudili
li občané se stížnostmi
na služby České pošty, kpracovníky
dodávací
pošty
Depo
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
smrti. Ten,specializované
kdo přišel do světa
hlásat
lásku,
léčil

a.s., zejména na doručování poštovních zásilek.
Srdečně
všechny
spoluobčany
účasti na
Poslala zveme
jsem několik
stížností
jednakk přímo
na
aktivitách
Svatého
týdne
a
slavení
Velikonoc.
doručovací poštu, tj. na Dodejnu poštovních

zásilek na poště v Brně Králově Poli, jednak na
Svatý
Velikonoce,
Květná
neděle,
ZeleDEPOtýden,
73, které
má na starosti
roznášku
poštovný
čtvrtek,
Velký
pátek,
Bílá
sobota
a
neděle
ních zásilek a také přímo na ředitele doručovací
Vzkříšení.
O co tady vlastně
sítě Jihomoravského
kraje. jde? Proč veliká noc
(Veliko-noce)? Odkud pochází tyto tradice, svátky
a slavení?listopadu
Jak souvisí
tyto
nejdůležitější
křesV polovině
jsem
obdržela
odpověď
od
ťanské
svátky
s
původními
svátky
jara?
ředitele doručovacích a účelových sítí JM pana

Ing. Vladimíra Procházky, který dává vranovOským
Velikonocích
si připomínáme
den, okamžitou
kdy se zastížnostem
zapravdu a slibuje
chvěla
země.
Uvědomujeme
si,
že
vesmír
je místo
nápravu.
naplněné nadějí, životem a láskou, nikoliv temný,
mrtvý
a chladný
prostor.
jako kdyždodájarní
„Dodávání
zásilek
jsme Podobně
u specializované
slunce
znovu
povolává
k
životu
zdánlivě
mrtvou
vací pošty Depo Brno 73 podrobně prošetřili.
přírodu,
Bůh probouzí
z mrtvýchoprávněnost
k věčnému živoProvedené
šetření potvrdilo
Vatu
svého
Syna.dodávání
Tak opravdový
a takzevelikou
šeho
podání,
zásilekživot
nebylo
strany
lásku
nedokáže
udržet anidodejny
síla hrobu.
než
poštovního
doručovatele
BrnoJeště
12 zajišale
nastává
tato
radost
velikonoční
neděle,
protěno v souladu se stanovenými technologickými
cházíme
tradicích
celý týden, předchápostupyvarůzných
v požadované
kvalitě.
zející této události.

PODĚKOVÁNÍ

Na Květnou neděli před mší nám kočičky a palmové ratolesti připomínají, jak Ježíš vjel do
V nouzi poznáš přítele!
Jeruzaléma vítán jako král. Netrvá dlouho a dav
fanoušků
zjišťuje,
že toto asiobci
nebude
jejich
vysněRádi bychom
poděkovali
i všem
lidem,
ktený
silák, co násilím
porazí římské
okupanty,ve
ří král
nám– jakýmkoliv
způsobem
velice pomohli
achvíli,
že místo
ze zlatateklo
a drahokamů
kdykoruny
nám opravdu
do bot! si nechá
nasadit korunu z trní.
Po odkrytí střechy nám při velké průtrži začaNa
ve skutečnosti
la Zelený
téct dočtvrtek,
domu který
voda je
kam
jsme se jenplačtivý
podívali.
(„zelený“
vzniklkdy
zkomolením
německého
„GreinV momentě,
jsme nevěděli,
co zachraňovat
donnerstag“ 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 historické
jako ten, keohlédnutí
kterému vzhlíželi,
poklekádo
Dnešní
načasujeme
adoby
myjepřed
jednomu
po
druhém
nohy
špinavé
od pra-je
šedesáti lety, do roku 1958. Vranov
chu,
či
když
trhaje
chléb
a
podávaje
kolem
v té době vesnicí, jejíž živitelé rodin jsou v stolu
drtivé
pohár
s vínem
že toto je jeho
tělo a krev, ktevětšině
dělníciříká,
z nedalekých
strojírenských
fabré
vydávají za všechny.
Nakonec společně
odrik,se dojíždějících
či docházejících
každodenně
chází
do Getsemanské
zahrady,Přesto
kam sijepro
Ježíše
do Brna,
Blanska či Adamova.
pro
jejich
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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Brno 73
podrobně
projednány
všichni
doručonaše
nemoci
a osušoval
naše aslzy,
je zostuzen,
vatelé,
provádějící
dodávání
zásilek
v
předmětzesměšněn, zbičován, ztýrán a nakonec poprané oblasti,
byli smrtí,
důrazně
upozorněni
na nutnost
ven
potupnou
která
byla vyhrazena
zlododáváníVěříme-li,
všech druhů
dle stanovených
čincům.
že tozásilek
byl opravdu
Boží Syn,
technologických
postupů
a v požadované
jaký
skandál to zde
sledujeme?
Poražený,kvalinahý
Zároveň
neprodleně
přijata
organizační
atě.mrtvý
Bůh byla
s tělem
k nepoznání
dobitým
visí na
opatření k kříži
zamezení
obdobných
podřevěném
někdeopakování
mezi nebem
a zemí. Ticho
(změna
doručovatele,
úprava
achybení
prázdnota.
Na hrob
přivalili kámen.
Bíláparamesobota.
trů to
předmětného
doručovacího
Vůči
Tak
je konec? Takto
beznadějněokrsku).
končí i tento
odpovědnému
pracovníkovi
postupováno
příběh
stejně jako
tolik věcí vbylo
našem
životě? Co
dle vnitřních
směrnic,“
midál
Ing.…Procházka
dělat,
nu zatneme
zubynapsal
a jdeme
a ještě jednou se omluvil za nepříjemnosti způsobené
poštou vranovským
Pak
ale přichází
nedělní jitroobčanům.
a zprvu neuvěřitel-

ná zpráva – hrob je prázdný. Víte co to znamená?
Kateřinarozhodl:
Jetelinová
Vesmírný Rozhodčí neodvolatelně
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.
dřív, nám spasila vítaná pomoc - ze všech koutů
Srdečně
přejeme
požehnané
VelikoVranovatedy
se začali
sbíhat
lidé, abyprožití
nám pomohli.
noc
a
zveme
všechny
vstoupit
do
tohoto
tajemSamozřejmě mezi nimi nechyběli vranovští
hasiství
–
rozpis
konkrétních
akcí
bude
od
25.
března
či. Je moc krásné vědět, že tam, kde žijete, jsou
nas vámi
stránkách
lidé, kteříhttp://www.dc-vranov.cz/index.
mají srdce na pravém místě.
php/ohlasky. A děti zveme na „Velikonoční hrkání“S -velkým
ohlašování
poledne hrkačkami
na Velký pápoděkováním
rodina Klimešova
tek a Bílou sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
kostelem.
Římskokatolická farnost Vranov u Brna
život velmi důležité, jak dopadne úroda. V zahradách sedláků a domkařů roste 5200 ovocných
stromů, ve stájích přebývá 8 koní, 18 krav, 95 koz
a v chlívcích 82 prasat. S kravami se už nechodí
k býkovi, telefonuje se inseminátorovi.

V přízemí bývalého hotelu Skřivánek (dnešní
HEJTMAN
ŠIMEK
„desítka“) jsou obchody. Koloniál vede paní
Kunzová, vede si prý skvěle, má vše počínaje roNAVŠTÍVIL
VRANOV
zinkami a sojovou moukou
konče. Její muž šé-

fuje sousedící hejtman
obchod sBohumil
průmyslovým
Jihomoravský
Šimekzbožím.
zamířil
Prodává
papír,
knihy,aby
tabák,
taky televizory,
1.
února do
Vranova,
zde ale
se starostkou
Katenábytek,
hřebíky, probral
pumpyaktuální
i stavební
materiál.
řinou
Jetelinovou
záležitosti
ži„Chodí
sem
nakupovati
Útěchov
Šebrov, Sv.–
vota
obce.
Kraj
má ve Vranově
na coi navazovat
i Lelekovice.
známý montér
z Brna
vKateřina
loňském
roce zdeMůj
podpořil
půdní vestavsi
i
zde
ponožky
koupil,
že
prý
takové
v
Brně
nebu zdejší školy. Starostka Kateřina Jetelinová
Je to absurdní,
stalo se to.o Co
nemají
sdostal.
hejtmanem
hovořilaale
především
problému
v okolí
ani v Blansku,
sežene Kunz,“
píše
obecse
zvýšenou
silniční dopravou
v obci,
o vpotřebě
ní
kronice
letopisec
Metoděj
Drexler.
U
křižovatvybudovat ve Vranově nové chodníky a o dalších
ky na Šebrov,záměrech
naproti zrušené
investičních
v obci. hospody u Šebků,
funguje bufet. Mléčné výrobky prodává paní
ReichlováŠimek
v bývalém
pekařství
Svánovský
Hejtman
ve Vranově
zakončil
svou(dnes
prahostinec
u
Klímů).
covní návštěvu obcí na Brněnsku. Předtím stihl
absolvovat návštěvu také v Ochozi u Brna a v BíV domech
hromadně vyměňují kamna. Kachlovicích
nadseSvitavou.
lová se totiž nehodí pro topení uhlím, tak je
nahrazují „klubky“. Ty jsou sice drahé - v koloniále se prodávají za šest stovek – ale hoří v nich
všechno, i drtiny a uhelný prach. Mizí také pumpy, nahrazují je elektrická čerpadla „darlingy“.
Shodně 16. března jsou zavřeny dvě tradiční
vranovské hospody. Hostinec u Florů (na dolním konci u odbočky k rybníku) a kavárna Anny
Klímové naproti školy. Za okny se objevují ceduNaše
činnost v uzavřeno“.
letošním roce začala hodnocele „Dobrovolně
ním uplynulého roku na valné hromadě sboru.
jsme loňský
rok,automobilový
ale zároveň jsme
20.Hodnotili
dubna projíždí
Vranovem
zásestavovali
plán činnosti„Silnice
na rokmusí
letošní.
Valná
vod Brno-Vranov-Brno.
být čistá,
hromada
se konala
13.nesmí
ledna se
v sále
obecního
žádná domácí
zvířata
pouštěti
ven.
domu
ji i dospělých
zástupci Okresního
sdruDěti jena vnavštívili
doprovodu
a musí jen opažení
Moravy
Slezska.
trně hasičů
jíti,“ říkáČech,
kronika.
Závoda na
stejné Do
tratiplánu
a za
činnosti
jsme
zařadili akce opatření
kulturní, sealekoná
také
obdobných
bezpečnostních
i
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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Kavárna Anny Klímové

koncem září, jen místo aut je na trati hejno nejmodernějšího výkřiku produkce Jawy – motorek Pionýr.

Restaurace u Florů, vlevo paní Florová
Hejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
Už o rok dříve
přestalo po krajský
vranovských
Jetelinovou.
Foto:seJihomoravský
úřad ulicích lyžovat, jak bylo až dosud zvykem. Důvod
byl prozaický – silnice se začaly solit. Lyžařům
zbyl pro sportování před dveřmi svých domovů
jen dolík u dnešních Okálů či svah na Cabandě.
Za lepším lyžováním museli vyrazit k Pórovým
žlíbkům k dnešnímu motokrosu, popřípadě za
dobrodružným sjezdem lesním svahem do Adamova.
Radnice se snaží vybojovat u autobusového dopravce ČSD linku, která by vranovské dělníky vozila mezi Adamovem a jejich domovy po Cófavé. To je strmě stoupající silnička od adamovské
vlakové zastávky k úpatí kopce Zavírák na půli
cesty mezi Vranovem a Útěchovem. Marně. Dopravce namítá, že autobusy strmý svah nejsou
schopny zdolat, zůstávají stát s poruchami na
půli cesty. Nikoliv nadarmo nese dodnes silnička svůj název – auta ji totiž tehdy musela couvat
a využívat tedy svůj nejlehčí převod, aby ji vůbec vyjela. Silnice z Útěchova se serpentinami
do Adamova v té době ještě neexistuje…
1. června 1958 byla ve Vranově otevřena pošVítězná
maska ostatkové
originálně
tovní pobočka!
Zajišťujezábavy,
i služby
státní spořiztvárněná
trojice
vybavení.
telny. Až do
tétosady
dobyzáchodového
se musela pošta
vozit do
Adamova. „Konečně si nás přestanou plést s Vranovem nad Dyjí,“ jásá kronikář, který sám musel
9
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
několikrát vysvětlovat zmateným autobusovým
POJĎTE
VSTOUPIT DO
zájezdům, že vranovskou přehradu u nás prostě
nenajdou, ani kdyby se rozkrájely.
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
Svazarmzveme
v létě opět
pořádá
motocyklové
závoSrdečně
všechny
spoluobčany
k účasti
na
dy z Adamova
vzhůru
Katov kVelikonoc.
myslivně po
aktivitách
Svatého
týdnenaa slavení
již předchozími podniky poničené „nové“ cestě.
V nocitýden,
z 23. srpna
pozorujíKvětná
užasle neděle,
shromáždění
Svatý
Velikonoce,
ZeleVranováci
na tmavé
obný
čtvrtek,přelet
Velkýdružice
pátek, Sputnik
Bílá sobota
a neděle
loze.
„Letěl
nad
Babím
lomem
k
severovýchodu
Vzkříšení. O co tady vlastně jde? Proč veliká noc
jako zářící meteor.
Jednu
vteřinu
méně asvátbyl
(Veliko-noce)?
Odkud
pochází
tytočitradice,
pryč.
Co na to
říká starý
přemýšlel
ky
a slavení?
Jakasi
souvisí
tyto Verne?“,
nejdůležitější
křeskronikář
Drexler.
ťanské
svátky
s původními svátky jara?
jezdí řešit
k nálevně
Jednoty,
OPolicie
Velikonocích
si výtržnosti
připomínáme
den, kdy
se zazvané země.
Rokoko,
stojící na křižovatce
na Šebrov.
chvěla
Uvědomujeme
si, že vesmír
je místo
Sousedé si
stěžují,
že „k půlnoci
v hosponaplněné
nadějí,
životem
a láskou,bývá
nikoliv
temný,
dách nejveseleji,
zvláštěPodobně
když je teplo.
Jest léto
mrtvý
a chladný prostor.
jako když
jarní
a žízeňznovu
je veliká
a pivo kmoc
chutná,“
jak se
píše
slunce
povolává
životu
zdánlivě
mrtvou
v kronice.
Kino
v obecním
hostinci
promítá filmy
přírodu,
Bůh
probouzí
z mrtvých
k věčnému
živokaždou
sobotu
i neděli,
vždy
dvěvelikou
až tři
tu
svéhostředu,
Syna. Tak
opravdový
život
a tak
představení.
Lesáci
pořádají
zájezlásku
nedokáže
udržet
ani sílaodborářské
hrobu. Ještě
než
dy
–
směr
Máchovo
jezero,
Adršpach,
Babiččino
ale nastává tato radost velikonoční neděle, proúdolí. Hasičům
se tradicích
nesmí říkat
pocházíme
v různých
celýhasiči,
týden,nýbrž
předchážárníci.
Jejich
organizace nese zkratku ČSPO –
zející
této
události.
Československý svaz požární ochrany
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.

Velký
den poutě.
tichý aOtemný,
kdydruhé
nad ránem
V zářípátek,
se konají
víkendu
pouti
podpory lůzy
a Římanů,
židovští
stojí na představení
vranovskýchzaseřadištích
90 autobusů.
kteří
hlavně chtějí
klid, Ježíše
odsoudili
Od myslivny
jezdízachovat
do Brna autobus
každých
15
kminut.
smrti. Ten,
do světa hlásat
lásku,
léčil
Přišlokdo
40 přišel
tisíc poutníků.
„To bylo
muziky
naše
nemoci
a osušoval
slzy,Vše
je vyprodázostuzen,
a křiku.
Melounů
haldy anaše
cukroví.
zesměšněn,
zbičován,
ztýrán
a nakonec
poprano,“ zaznamenává
kronika.
Koncem
října vyzývá
ven
potupnou
byla vyhrazena
zloobecní
rozhlas smrtí,
vyzývákterá
Vranováky
k dobrovolné
čincům.
Věříme-li,
že
to
byl
opravdu
Boží
Syn,
účasti na Národní směně – je třeba sklidit bramjaký
zde 26.
sledujeme?
Poražený,
boryskandál
z polí. V to
neděli
října nastoupí
mezi nahý
řádaky
mrtvý
s tělem k nepoznání
dobitým
visí na
hlínyBůh
80 brigádníků
a brambory
jsou šťastně
dřevěném
kříži někde mezi nebem a zemí. Ticho
pod střechou.
a prázdnota. Na hrob přivalili kámen. Bílá sobota.
Tak
to jebylo
konec?
i tento
Počasí
rokuTakto
1958 beznadějně
vrtkavé. Žněkončí
byly mizerpříběh
stejně
jako
tolik věcí
v našem
životě?
Co
né, bylo
vlhko,
mrholilo,
neúroda.
„Říká
se: Sudělat,
nu
zatneme
zuby
a
jdeme
dál
…
cho neudělá nikdy tolik škody, co mokro. Letos
bylo mokra mnoho, až nám vše poškodilo,“ stojí
Pak
ale přichází
nedělní
jitro apřinesl
zprvu abnormálneuvěřitelv zápise.
Prosinec
pro změnu
ná
zpráva
–
hrob
je
prázdný.
Víte
co
to
znamená?
ně teplé počasí. Přes den bylo až 14 stupňů
CelVesmírný
Rozhodčí
neodvolatelně
rozhodl:
ne
sia, na Štědrý
den 11
nad nulou. „21.
prosince
prohra,
ale vítězství!
Je to 1:0
pro lásku, 1:0
pro
jsme vzpomínali
s láskou
na narozeniny
nezaživot,
1:0 pro pravdu!
Jakomaršála
když se–sněženky
propomenutelného
Stalina,
velkého stradírají
zemí a zima
je poražena,
jsou
téga. promrzlou
Památka slavného,
moudrého
vůdce SSSR
nyní
poraženy
zlo srdcích…“
a temnotazapsal
a to jednou
věčně
bude žítismrt,
v našich
tehdy
provždy.
kronikář vizionářsky...
APavel
toto Galík,
slavíme,
proto sekronikář
na Zelený čtvrtek do noci
vranovský
modlíme v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
se postíme pohrouženi do svého nitra a v neděli
Vzkříšení se radujeme.

INFORMACE Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Srdečně tedy přejeme požehnané prožití Velikonoc a zveme všechny vstoupit do tohoto tajemOBCE VRANOV

ství – rozpis konkrétních akcí bude od 25. března

na stránkách
http://www.dc-vranov.cz/index.
32. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Vranov
php/ohlasky.
A děti zveme
konaného
dne
20.
9.
2018
v
sále
Obecního
domu,
Vranov
24 na „Velikonoční hrkáNa Zelený čtvrtek, který je ve skutečnosti plačtivý

ní“ - ohlašování poledne hrkačkami na Velký pá(„zelený“ vznikl zkomolením německého „Greintek
a ZO):
Bílou8sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
Přítomni
členové
zastupitelstva
obce
Vranov
(dále
jen
donnerstag“ do „Gründonnerstag“), Ježíš slaví se
kostelem.
(Černá
Andrea,
Černá
Zuzana,
Filka
Eduard,
Jetelinová
Kateřina, Klíma Jan, Křivánek Miloslav,
svými přáteli tradiční židovský svátek Pesach forSkácel Jindřich a Škarecký Robert)
mou večeře s vínem, nekvašenými chleby a peOmluveni: Mach Richard
čeným beránkem. Těžko říci, čím je šokuje více,
Římskokatolická farnost Vranov u Brna
zda, když jako ten, ke kterému vzhlíželi, pokleká
Zahájení: 19:03		
aUkončení
myje jednomu
20:15 po druhém nohy špinavé od prachu, či když trhaje chléb a podávaje kolem stolu
pohár
s vínem říká, že
toto
je jehoČerná
tělo a krev, kteZapisuje:
Mgr.
Andrea
ré se vydávají za všechny. Nakonec společně odchází
Getsemanské
zahrady,
kam si paní
pro Ježíše
Účastdo
občanů:
5 (paní
Prokešová,
Dostálová, RSDr. Holešovský, paní Holá, pan Šimek)
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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Program jednání:
HEJTMAN
ŠIMEK
1. Aktuální otázky o činnosti ZO
NAVŠTÍVIL
VRANOV
2. Všeobecná diskuze,
interpelace členů ZO

3. Vyhodnocení
veřejné
zakázky
– „Přístavba
Jihomoravský
hejtman
Bohumil
Šimek
zamířil základní školy Vranov“ – vnitřní vybavení
4. Schválení smluv se smluvními stranami
1. února do Vranova, aby zde se starostkou Kate5. Závěr
řinou Jetelinovou probral aktuální záležitosti života obce. Kraj má ve Vranově na co navazovat –
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka) zahájila v 19:03 hodin 32. veřejné zasev loňském roce zde podpořil půdní vestavdání zastupitelstva obce Vranov, určila zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určila ověřovatele
bu
zdejší
školy.
Starostka
Kateřina Jetelinová
zápisu
pana
Jana Klímu
a místostarostu
pana Miloslava Křivánka.
s hejtmanem hovořila především o problému
se
zvýšenouosilniční
o potřebě
K hlasování
návrhudopravou
usnesení vč. obci,
32.1 bylo
přistoupeno bez diskuze:
vybudovat ve Vranově nové chodníky a o dalších
investičních
záměrech
Návrh usnesení
č. 32.1v obci.
ZO schvaluje program jednání
Hejtman Šimek ve Vranově zakončil svou pracovní
návštěvuotázky
obcí na
Brněnsku.
1. Aktuální
o činnosti
ZOPředtím stihl
absolvovat
návštěvu
také vinterpelace
Ochozi u Brna
a vZO
Bí- Hejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
2. Všeobecná
diskuze,
členů
lovicích
nad Svitavou.
3. Vyhodnocení
veřejné zakázky – „Přístavba základní
školy
Vranov“
– vnitřníkrajský
vybavení
Jetelinovou.
Foto:
Jihomoravský
úřad
4. Schválení smluv se smluvními stranami
5. Závěr
a určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určuje ověřovatele zápisu pana Jana Klímu
a místostarostu pana Miloslava Křivánka.

SBOR
DOBROVOLNÝCH
Výsledky hlasování:
Pro: 8
proti: 0
Usnesení
č.
32.1
schváleno.
HASIČŮ

zdržel se: 0

Naše
činnostotázky
v letošním
roceZO
začala hodnoce1. Aktuální
o činnosti
ním uplynulého roku na valné hromadě sboAktuální
informace:
ru.
Hodnotili
jsme loňský rok, ale zároveň jsme
Starostka informovala
o tom,
sestavovali
plán činnosti
na že:
rok letošní. Valná
Probíhají stavební
akciv„Přístavba
základní školy ve Vranově“.
hromada
se konalapráce
13. na
ledna
sále obecního
Začala aoprava
komunikace
Žižkov
domu
navštívili
ji i zástupci
Okresního sdruNájemce
obchodu
chce dátavýpověď
má plánu
2 měsíční výpovědní lhůtu
žení
hasičů
Čech, Moravy
Slezska.–Do
Plánuje sejsme
rozšíření
otevírací
hospodářského
činnosti
zařadili
akce doby
kulturní,
ale také dvora
sportovní a pracovní. Z kulturních akcí např.
Kabelová televize
masopustní
průvod, ostatkovou zábavu, pálení
Starostka informovala,
že firma
s.r.o., IČO: 26883104, která provozuje kabelovou televizi
čarodějnic,
hody. Sportovní
akceKabel
např.Sat,
prvomáv
obci
Vranov,
sdělila,
že
k
31.
3.
2019
ukončí
provozování kabelové televize (KT) v obci Vranov.
jový fotbálek, soutěže v hasičských dovednosNa KT je v současné době napojeno 21 nemovitostí. Majitelům nemovitostí, se kterými je uzavřena
tech a podobně. Pracovní akce jsou například
Smlouva o zřízení, provozu, užívání a servisu televizního kabelového rozvodu (TKR) bude zaslána
úklid chodníků po zimní údržbě, sběr železnév průběhu měsíce prosince 2018 výpověď smlouvy.
ho šrotu, celoroční údržba a oprava techniky
Současně bude v průběhu prosince 2018 vypovězena Smlouva o servisu a údržbě TKR uzavřená
a zbrojnice. Hlavním úkolem pro letošní rok je Vítězná maska ostatkové zábavy, originálně
s panem Jiřím Hoškem.
uspořádání oslav 105. výročí založení sboru.
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
K hlasování o návrhu usnesení č. 32.2 bylo přistoupeno bez diskuze:
11
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
Velký pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
Návrh usnesení č. 32.2
POJĎTE
VSTOUPIT DO
židovští představení za podpory lůzy a Římanů,
kteří hlavně chtějí zachovat klid, Ježíše odsoudili
ZO souhlasí:
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
k smrti.vTen,
přišels firmou
do světaKabel
hlásat
lásku,
léčil
- s ukončením Smlouvy
o provozování kabelové televize
obcikdo
Vranov
Sat
s.r.o.,

IČO: 26883104 k 31. 3. 2019.
naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
Srdečně zveme všechny spoluobčany k účasti na
- s výpovědí Smlouvy o servisu a údržbě TKR uzavřené
dne 3. 4.zbičován,
2012 s panem
Hoškem,
zesměšněn,
ztýránJiřím
a nakonec
popraaktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
IČO: 40961095 k 31. 3. 2019.
ven potupnou smrtí, která byla vyhrazena zlo- s výpovědí Smluv o zřízení, provozu, užívání a servisu
TKRVěříme-li,
uzavřených
nemovitostí
		
čincům.
že stomajiteli
byl opravdu
Boží Syn,
Svatý
týden, Velikonoce,
Zelenapojených
na KT v obciKvětná
Vranovneděle,
k 31. 3. 2019.
jaký skandál to zde sledujeme? Poražený, nahý
ný
čtvrtek,hlasování:
Velký pátek, BíláPro:
sobota
a neděle
Výsledek
8
proti:
0 zdržel
se: 0Bůh s tělem k nepoznání dobitým visí na
a mrtvý
Vzkříšení. O co tady vlastně jde? Proč veliká noc
dřevěném kříži někde mezi nebem a zemí. Ticho
(Veliko-noce)?
Odkud
pochází tyto tradice, svátUsnesení č. 32.2
schváleno.
a prázdnota. Na hrob přivalili kámen. Bílá sobota.
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
1.3. Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok
2019
dělat,
nu zatneme zuby a jdeme dál …
OStarostka
Velikonocích
si připomínáme
kdy se
předložila
ke schválení den,
Příspěvek
nazafinancování systému IDS JMK. Jedná se o příspěvek na
chvěla
země.
Uvědomujeme
si, že vesmírJihomoravského
je místo
rok 2019,
který
schválilo zastupitelstvo
kraje. Příspěvek na jednoho obyvatele činí
Pak ale přichází nedělní jitro a zprvu neuvěřitelnaplněné
nadějí,částka
životem
láskou,
nikoliv
50,--Kč, celková
za a776
obyvatel
je temný,
ve výši 38.800,--Kč.
ná zpráva – hrob je prázdný. Víte co to znamená?
mrtvý a chladný prostor. Podobně jako když jarní
Vesmírný Rozhodčí neodvolatelně rozhodl: ne
Starostka
nechala
hlasovat
o návrhu
usnesení
č. 32.3, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
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 proNávrh
usnesení
č. opravdový
32.3
tu
svého
Syna. Tak
život a tak velikou
dírají promrzlou zemí a zima je poražena, jsou
lásku nedokáže udržet ani síla hrobu. Ještě než
nyní
poraženy
smrt,
zlo aPříspěvek
temnota na
a to
jednou
ZO
schvaluje
výši
příspěvku
na
financování
systému
IDS
JMK na rok
2019.
jednoho
ale nastává tato radost velikonoční neděle, proprovždy.
obyvatele
činí 50,--Kč,
celková
776 obyvatel
je ve výši 38.350,--Kč.
cházíme
v různých
tradicích
celýčástka
týden, za
předcháVýsledek
hlasování:
Pro: 8
proti: 0 zdržel se: 0
zející
této události.
A toto slavíme, proto se na Zelený čtvrtek do noci
modlíme v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
Usnesení
č.
32.3
schváleno.
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.
1.4 Opravy účetních
a rozpočtová
Jeruzaléma
vítán jakodokladů
král. Netrvá
dlouho aopatření
dav
Starostka
předložila
ke
schválení
návrh,
že
případná
rozpočtová opatření týkající se změny § nebo
fanoušků zjišťuje, že toto asi nebude jejich vysněpoložek pokud nastanou od konce volebního období
tohototedy
zastupitelstva
do doby ustanovení
noSrdečně
přejeme požehnané
prožití Velikoný král – silák, co násilím porazí římské okupanty,
vého zastupitelstva, bude odsouhlasovat starostka. 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.
K hlasování o návrhu usnesení č. 32.4 bylo přistoupeno
diskuze: http://www.dc-vranov.cz/index.
na bez
stránkách
php/ohlasky. A děti zveme na „Velikonoční hrkáNa
Zelený
čtvrtek,č.který
Návrh
usnesení
32.4 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“
„Gründonnerstag“),
Ježíš slaví
se
ZO pověřujedo
starostku
obce schválením
případných
rozpočtových opatření, týkajících se změn
kostelem.
svými
přáteli
tradiční
židovský
svátek
for§ nebo
položek,
pokud
nastanou
od Pesach
konce volebního
období tohoto zastupitelstva do doby ustamou
večeře
s vínem,
nekvašenými chleby a penovení
nového
zastupitelstva.
čeným
beránkem.
Těžko říci, Pro:
čím 8
je šokuje
Výsledek
hlasování:
proti:více,
0 zdržel se: 0 Římskokatolická farnost Vranov u Brna
zda, když jako ten, ke kterému vzhlíželi, pokleká
aUsnesení
myje jednomu
druhém nohy špinavé od prač. 32.4po
schváleno.
chu, či když trhaje chléb a podávaje kolem stolu
pohár
s vínem říká,
že toto
je jeho tělo
a krev,
2. Všeobecná
diskuze,
interpelace
členů
ZOkteré se vydávají za všechny. Nakonec společně od1. Všeobecná
diskuze, interpelace
členů
ZOJežíše
chází
do Getsemanské
zahrady, kam
si pro
Interpelace
členů
ZO: zrádcem Jidášem.
přichází
vojáci
přivedení
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Starostka rekapitulovala čtyř leté funkční období:
HEJTMAN
2014 – kanalizace aŠIMEK
ČOV
2015 – 11/2015 dokončení kanalizace a ČOV
NAVŠTÍVIL
2016 – trvalý provozVRANOV
ČOV, opravy komunikací, schválení ÚP, zpracovávání studií

2017 – oprava veřejného osvětlení, radary v obci, opravy komunikací
Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek zamířil
2018 – přístavba ZŠ, oprava a úprava hřiště Turisťák, oprava komunikace Žižkov
1. února do Vranova, aby zde se starostkou KatePodrobná rekapitulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto zápisu.
řinou Jetelinovou probral aktuální záležitosti života
obce. seznámila
Kraj má vepřítomné
Vranově na
co navazovat
–
Starostka
s aktuálními
informacemi
týkajícími se přístavby ZŠ Vranov, aby se
vmohli
loňském
roce
zde
podpořil
půdní
vestavv diskuzi zeptat na podrobnosti. Seznámila přítomné s nutnými vícepracemi, které se vyskytly
bu
zdejší školy.
Starostka
Kateřina jeJetelinová
v průběhu
realizace
díla. Ve smlouvě
uvedeno, že dílo bude dokončeno do 8 měsíců, tj. 17. 1. 2019,
sfirma
hejtmanem
hovořila především
o 2018,
problému
slibuje dokončení
v ½ listopadu
nejpozději 30. 11. 2018. Přehled financování a víceprací
se
silničníč.dopravou
obci, o potřebě
je zvýšenou
uveden v příloze
2 tohoto vzápisu.
vybudovat ve Vranově nové chodníky a o dalších
investičních záměrech v obci.
Předsedové výborů a komisí:
Hejtman
Šimek finančního
ve Vranověvýboru
zakončil
pra-Černá (dále jen FV) – FV se nesešel, předsedkyně FV
a) předsedkyně
Mgr.svou
Andrea
covní
návštěvupaní
obcístarostce
na Brněnsku.
Předtím stihlže se FV účastnili a také poděkovala členům 		
poděkovala
a místostarostovi,
absolvovat
také v Ochozi u Brna a v Bí- Hejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
FV za jejichnávštěvu
práci ve FV.
b) předseda
kontrolního výboru Mgr. Richard Mach Jetelinovou.
(dále jen KV)Foto:
– předseda
KV je omluven
lovicích
nad Svitavou.
Jihomoravský
krajský úřad
c) předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Zuzana Černá (dále jen KaSK) – KaSK se nesešel,
má naplánované akce, které probíhají a budou probíhat.
d) předseda pořádkové komise pan Jindřich Skácel (dále jen PK) – nemá žádný podnět.
e) předseda stavební komise pan Robert Škarecký (dále jen SK) – nemá žádný podnět.
2. Všeobecná
diskuze
SBOR
DOBROVOLNÝCH
a) ze zastupitelů:
Nikdo ze zastupitelů neměl podnět do diskuze.
HASIČŮ
b) z občanů:
Naše
činnost v letošním roce začala hodnocePaní uplynulého
Holá – bude roku
se opravovat
rybník
ním
na valné
hromadě sboStarostka
– bortí
břehy, rok,
musíale
dojít
ke zpevnění
ru.
Hodnotili
jsmeseloňský
zároveň
jsme břehů a vybudovat se nová hráz. Máme zpracován
projekt na Opravu
vodní nádrže,
bohužel
nemáme souhlas od majitele pozemků kolem rybníka
sestavovali
plán činnosti
na rokale
letošní.
Valná
realizovatse
stavbu
– opravu
rybníku
jeho pozemcích, proto nebylo vydáno stavební povolení a
hromada
konala
13. ledna
v sálenaobecního
nemůžeme
zahájitjiopravy.
S majitelem
pozemků
domu
a navštívili
i zástupci
Okresního
sdru- probíhají stále jednání.
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do plánu
Paní Holájsme
– bude
znovuakce
opravena
komunikace
činnosti
zařadili
kulturní,
ale takéZa Rybníkem
Starostka
–
předám
slovo
panu
místostarostovi,
sportovní a pracovní. Z kulturních akcí např.ten má na starosti technické věci.
Místostarosta
pan Křivánek
– oprava
komunikace
masopustní
průvod,
ostatkovou
zábavu,
pálení proběhla již několikrát, např. Příhon byl opraven
stejnou
technologií
a
je
v
pořádku,
bohužel
tato technologie se na komunikaci Za Rybníkem neočarodějnic, hody. Sportovní akce např. prvomásvědčila. Provedená oprava komunikace v horní části byla reklamována, byla dosypána štěrkem, ale
jový fotbálek, soutěže v hasičských dovednosproblém je s přitékající dešťovou vodou, která nemá kam odtékat a vymílá komunikace.
tech a podobně. Pracovní akce jsou například
Paní Holá – máte nějaké návrhy
úklid chodníků po zimní údržbě, sběr železnéMístostarosta pan Křivánek – musí se udělat odvodnění, tento problém je všude, kde není vybudoho
šrotu,
celoroční
údržbakanály.
a oprava techniky
vané
odvodnění
a dešťové
a zbrojnice. Hlavním úkolem pro letošní rok je Vítězná maska ostatkové zábavy, originálně
uspořádání
oslav–105.
výročí
založení sboru.
ztvárněná
trojice sady záchodového
vybavení.
Paní Prokešová
bude
se opravovat
chodník kolem
hlavní komunikace,
na některých
úsecích už
chodník vůbec není
Místostarosta pan Křivánek – bude se opravovat
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
pátek,
den
temný,
kdy nad ránem
Starostka - bereme Vaši připomínku na vědomí a zařadíme
opravu
dotichý
plánuaoprav
chodníků
POJĎTE
DO prvky naVelký
židovští
Paní ProkešováVSTOUPIT
– kdy budou doinstalovány
hřišti představení za podpory lůzy a Římanů,
kteříuž
hlavně
chtějí
zachovat
klid, Ježíše
odsoudili
Místostarosta pan Křivánek – dokončení nám odmítly
3 firmy,
žádná
s oslovených
nemá
volné
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
kapacity, naposledy nám
to odmítl i MTC stav, s.r.o. k smrti. Ten, kdo přišel do světa hlásat lásku, léčil

naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
Srdečně zveme všechny spoluobčany k účasti na
Pan Skácel – komunikace Příhon také není odvodněna,
jsou tamzbičován,
problémy.ztýrán a nakonec poprazesměšněn,
aktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
Místostarosta pan Křivánek – v Příhonu proběhla oprava
části propadlé
kanalizace
a součástí je
ven potupnou
smrtí, která
byla vyhrazena
zlo-i
napojení na dešťovou kanalizaci, které dosud nebylo
provedeno.
čincům.
Věříme-li, že to byl opravdu Boží Syn,
Svatý týden, Velikonoce, Květná neděle, Zelejaký skandál to zde sledujeme? Poražený, nahý
ný
čtvrtek, Velký veřejné
pátek, Bílá
sobota– a„Vybavení
neděle interiéru stavby – Přístavba Základní školy
3. Vyhodnocení
zakázky
a mrtvý Bůh s tělem k nepoznání dobitým visí na
Vzkříšení.
O co tady vlastně jde? Proč veliká noc
ve Vranově“
dřevěném kříži někde mezi nebem a zemí. Ticho
(Veliko-noce)? Odkud pochází tyto tradice, sváta prázdnota. Na hrob přivalili kámen. Bílá sobota.
ky
a slavení? Jak
souvisí– tyto
nejdůležitější
křesVyhodnocení
zakázky
rozhodnutí
o výběru
dodavatele
věci veřejné
zakázky ve zjednodušeTak to jevekonec?
Takto beznadějně
končí i tento
ťanské
svátky s původními
ném podlimitním
řízení nasvátky
akci „ jara?
Vybavení interiérupříběh
stavbystejně
– Přístavba
Základní
veživotě?
Vranově“
jako tolik
věcí v školy
našem
Co
zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek,
ve
znění
pozdějších
dělat, nu zatneme zuby a jdeme dál … předpisů
O(dále
Velikonocích
si připomínáme den, kdy se zajen „zákon“).
chvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
Pak ale přichází nedělní jitro a zprvu neuvěřitelnaplněné
nadějí,
životem
a láskou,
temný,
Byly osloveny
3 firmy,
podány
bylynikoliv
2 nabídky.
ná zpráva – hrob je prázdný. Víte co to znamená?
mrtvý a chladný prostor. Podobně jako když jarní
Vesmírný Rozhodčí neodvolatelně rozhodl: ne
Název
firmy
Cena bez
DPH
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 proSANTAL
spol.
tu svého
Syna.
Taks r.o.
opravdový život a tak velikou
dírají promrzlou zemí a zima je poražena, jsou
624.966,--Kč
Jiráskova
738/II
lásku
nedokáže
udržet ani síla hrobu. Ještě než
nyní poraženy smrt, zlo a temnota a to jednou
379
01
Třeboň
ale nastává tato radost velikonoční neděle, proprovždy.
cházíme v různých tradicích celý týden, předcházejícíTOP
tétoMEDIA
události.
A toto slavíme, proto se na Zelený čtvrtek do noci
Nabídka nebyla podána
Ing. Aleš Svoboda
modlíme v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
Karlova
7
Na Květnou neděli před mší nám kočičky a palse
postíme pohrouženi do svého nitra a v neděli
614ratolesti
00 Brno připomínají, jak Ježíš vjel do
mové
Vzkříšení se radujeme.
Jeruzaléma vítán jako král. Netrvá dlouho a dav
DUALIS,SE
fanoušků
zjišťuje, že toto asi nebude jejich vysněSrdečně tedy přejeme požehnané prožití Veliko500.226,--Kč
Příkop
834/4
ný král
– silák,
co násilím porazí římské
okupanty,
noc
a zveme všechny vstoupit do tohoto tajem00 koruny
Brno ze zlata a drahokamů si nechá
a že602
místo
ství – rozpis konkrétních akcí bude od 25. března
nasadit korunu z trní.
na stránkách http://www.dc-vranov.cz/index.
Bylo rozhodnuto v souladu se závěry hodnotící komise
a analogicky
s ustanovením
zákona, žehrkánaphp/ohlasky.
A děti
zveme na „Velikonoční
Na
Zelený
čtvrtek,
který jezadávací
ve skutečnosti
plačtivý a firma DUALIS,SE, a.s., Příkop 834/4, 602 00 Brno
bídka
splnila
požadavky
dokumentace
ní“ - ohlašování poledne hrkačkami na Velký pá(„zelený“
vznikl byla
zkomolením
„GreinIČO: 01713851
vybrána. německého
Nabídková cena
bez DPH
500.226,--Kč.
tek činí
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
a peStarostka
nechala
hlasovat
o návrhuchleby
usnesení
č. 32.5, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
čeným beránkem. Těžko říci, čím je šokuje více,
Římskokatolická farnost Vranov u Brna
zda,
když
jako ten,
ke kterému vzhlíželi, pokleká
Návrh
usnesení
č. 32.5
a myje jednomu po druhém nohy špinavé od prachu,
či projednání,
když trhaje chléb
a podávaje
kolem stolu
ZO po
v souladu
s ustanovením
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
pohár
s vínem
říká, že ve
toto
je jeho
tělo azakázky
krev, ktepředpisů,
schvaluje
věci
veřejné
ve zjednodušeném podlimitním řízení akci „Vybavení
interiéruzastavby
– Přístavba
ré
se vydávají
všechny.
Nakonec Základní
společně školy
od- ve Vranově“ vybraného dodavatele k uzavření
smlouvy
- DUALIS,SE,zahrady,
a.s., Příkop
602 00 Brno, IČO: 01713851 za cenu 500.226,--Kč bez
chází
do Getsemanské
kam834/4,
si pro Ježíše
DPH a pověřuje
starostku
podpisem
smlouvy s firmou DUALIS,SE, a.s., IČO: 01713851
přichází
vojáci přivedení
zrádcem
Jidášem.
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Výsledek hlasování:
HEJTMAN
ŠIMEKPro: 8 proti: 0
Usnesení č. 32.5 schváleno.
NAVŠTÍVIL
4. Schválení smluv VRANOV
se smluvními stranami

zdržel se: 0

Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek zamířil
4.1 Schválení Darovací smlouvy
1. února do Vranova, aby zde se starostkou KateStarostka předložila ke schválení Darovací smlouvu na dar ve výši 10.000,--Kč rodině Klimešové.
řinou Jetelinovou probral aktuální záležitosti žiJedná se finanční výpomoc na odstranění škod způsobených na RD č.p. 96 ve Vranově přívalovým
vota
obce. Kraj má ve Vranově na co navazovat –
deštěm.
v loňském roce zde podpořil půdní vestavbu
zdejší školy.
Starostka
Kateřina
Jetelinová
K hlasování
o návrhu
usnesení
č. 32.6 bylo
přistoupeno bez diskuze:
s hejtmanem hovořila především o problému
se
zvýšenou
silniční
dopravou v obci, o potřebě
Návrh
usnesení
č. 32.6
vybudovat ve Vranově nové chodníky a o dalších
investičních
záměrech
obci.
ZO schvaluje
Darovacív smlouvu
na dar ve výši 10.000,--Kč rodině Klimešové a pověřuje starostku
obce podpisem darovací smlouvy s paní Kateřinou Klimešovou, Vranov 96.
Hejtman
ve Vranově zakončil
VýsledekŠimek
hlasování:
Pro: 8 svou
proti:pra0
zdržel se: 0
covní návštěvu obcí na Brněnsku. Předtím stihl
absolvovat
také v Ochozi u Brna a v Bí- Hejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
Usnesení č.návštěvu
32.6 schváleno.
lovicích nad Svitavou.
Jetelinovou. Foto: Jihomoravský krajský úřad
4.2 Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. BM-014330049949/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, na zařízení distribuční soustavy s názvem „Vranov, přípojka NN, Hemzal“
Starostka předložila ke schválení Smlouvu č. BM-014330049949/001 o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, na zařízení distribuční soustavy s názvem „Vranov,
Březina, přípojka NN, Hemzal“ spočívající v umístění sloupu vedení NN a trasy domovní přípojky NN
na p.č. 423/10 a 423/6/2 zapsané na LV č. 1 v k.ú. Vranov u Brna. Smlouva o smlouvě budoucí byla
schválena na 22. VZZO dne 22. 6. 2017, usnesením 22.24.

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ

Starostka
nechala
hlasovatroce
o návrhu
č. 32.7, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Naše
činnost
v letošním
začalausnesení
hodnocením uplynulého roku na valné hromadě sboNávrh
usnesení
č. 32.7
ru.
Hodnotili
jsme
loňský rok, ale zároveň jsme
sestavovali plán činnosti na rok letošní. Valná
ZO schvaluje
Smlouvu
č. BM-014330049949/001
o zřízení věcného břemene se společností
hromada
se konala
13. ledna
v sále obecního
E.ON
Distribuce,
a.s.,
IČO:
28085400,
na
zařízení
distribuční
soustavy s názvem „Vranov, Bředomu a navštívili ji i zástupci Okresního sdruzina,hasičů
přípojka
NN,Moravy
Hemzal“
umístění sloupu vedení NN a trasy domovní přípojky
žení
Čech,
a spočívající
Slezska. Dovplánu
NN na p.č.
423/10
a 423/6/2
zapsané na
č. 1 v k.ú. Vranov u a pověřuje starostku podpisem
činnosti
jsme
zařadili
akce kulturní,
ale LV
také
Smlouvy
č.
BM-014330049949/001
o
zřízení
věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.,
sportovní a pracovní. Z kulturních akcí např.
IČO: 28085400,
na zařízení
distribuční
soustavy
masopustní
průvod,
ostatkovou
zábavu,
pálení s názvem „Vranov, Březina, přípojka NN, Hemzal“
spočívající hody.
v umístění
sloupu
vedení
a trasy domovní přípojky NN na p.č. 423/10 a 423/6/2
čarodějnic,
Sportovní
akce
např.NN
prvomázapsané na LV č. 1 v k.ú. Vranov u Brna.
jový fotbálek, soutěže v hasičských dovednosVýsledek hlasování:
Pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
tech a podobně. Pracovní akce jsou například
úklid chodníků po zimní údržbě, sběr železnéUsnesení č. 32.7 schváleno.
ho šrotu, celoroční údržba a oprava techniky
a4.3
zbrojnice.
úkolemstavbu
pro letošní
je v k.ú.
Vítězná
maska
ostatkové zábavy, originálně
SmlouvaHlavním
o právu provést
na p.č.rok
394/2
Vranov
u Brna
uspořádání oslav 105. výročí založení sboru.
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví obce
Vranov 394/2 v k.ú. Vranov u Brna.
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pátek,do
dendešťové
tichý a kanalizace
temný, kdya nad
ránem
Jedná se o vybudování přípojky plynu, přípojky NN,
přepad
zpevněný
POJĎTE
VSTOUPIT
DOv k.ú. Vranov uVelký
židovští
nájezd k budoucímu
RD na p.č. 394/3
Brna. představení za podpory lůzy a Římanů,
kteří hlavně chtějí zachovat klid, Ježíše odsoudili
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
k smrti.
Ten, kdo
přišel
do světa bez
hlásat
lásku, léčil
Starostka nechala hlasovat
o návrhu usnesení č. 32.8,
k hlasování
bylo
přistoupeno
diskuze:

naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
zesměšněn, zbičován, ztýrán a nakonec popraven potupnou smrtí, která byla vyhrazena zloZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku
ve vlastnictví
394/2
čincům. Věříme-li,
že toobce
byl Vranov
opravdup.č.
Boží
Syn,
Svatý
Květná
neděle,
Zele- Jedná se o vybudování přípojky plynu, přípojky
v k.ú. týden,
VranovVelikonoce,
u Brna s paní
Zuzanou
Boušovou.
jaký skandál to zde sledujeme? Poražený, nahý
ný
pátek,kanalizace
Bílá sobota
a nedělenájezd k budoucímu RD na p.č. 394/3 v k.ú. Vranov
NN,čtvrtek,
přepad Velký
do dešťové
a zpevněný
a mrtvý Bůh s tělem k nepoznání dobitým visí na
Vzkříšení.
O
co
tady
vlastně
jde?
Proč
veliká
u Brna ve vlastnictví paní Zuzany Boušové anoc
pověřuje
starostku
Smlouvu
prodřevěném
křížipodpisem
někde mezi
nebem oa právu
zemí. Ticho
(Veliko-noce)?
pochází
tyto tradice,
svátvést stavbu naOdkud
pozemku
ve vlastnictví
obce
Vranov
p.č. 394/2Na
v hrob
k.ú. Vranov
Brna se
Zuzanou
a prázdnota.
přivaliliukámen.
Bílá
sobota.
ky
a slavení?majitelkou
Jak souvisíp.č.
tyto
nejdůležitější
křes-u Brna.
Boušovou,
394/3
v k.ú. Vranov
Tak to je konec? Takto beznadějně končí i tento
ťanské
svátky
s původními
Výsledek
hlasování:
Pro: 8svátky jara? proti: 0
příběh zdržel
stejně se:
jako0 tolik věcí v našem životě? Co
dělat, nu zatneme zuby a jdeme dál …
OUsnesení
Velikonocích
připomínáme den, kdy se zač. 32.8sischváleno.
chvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
Pak ale přichází nedělní jitro a zprvu neuvěřitelnaplněné
nadějí,
a láskou,
4.4. Dodatek
č. 1 životem
ke Smlouvě
o dílonikoliv temný,
ná zpráva – hrob je prázdný. Víte co to znamená?
mrtvý
a chladný
prostor.
Podobně Dodatek
jako kdyžč.jarní
Starostka
předložila
ke schválení
1 ke Smlouvě o dílo s firmou MTC stav, s.r.o., Slunečná
Vesmírný Rozhodčí neodvolatelně rozhodl: ne
480/4, znovu
Brno, IČO:
25538543.
Jedná
se o mrtvou
vícepráce, které je nutné provést a vyskytly se v průběhu
slunce
povolává
k životu
zdánlivě
prohra, ale vítězství! Je to 1:0 pro lásku, 1:0 pro
provádění
na akciz„Přístavba
přírodu,
Bůhdíla
probouzí
mrtvých k Základní
věčnémuškoly
živo- ve Vranově“. Dle podmínek Rozhodnutí o přidělení
život, V
1:0
pro pravdu!
když se č.
sněženky
dotace
být
dodatek
před život
podpisem
schválen MŠMT.
současné
doběJako
je Dodatek
1 předánprona
tu
svéhomusí
Syna.
Tak
opravdový
a tak velikou
dírají
promrzlou
zemí
a
zima
je
poražena,
jsou
MŠMTnedokáže
ke schválení.
Dleani
sdělení
MŠMTJeště
můžeme
lásku
udržet
síla hrobu.
než dodatek na VZZO schválit s tím, že bude podepsán
nyní poraženy smrt, zlo a temnota a to jednou
až po
odsouhlasení
MŠMT.
ale
nastává
tato radost
velikonoční neděle, proprovždy.
cházíme v různých tradicích celý týden, předcháStarostka
nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 32.9, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
zející
této události.
A toto slavíme, proto se na Zelený čtvrtek do noci
modlíme v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
Návrh
usnesení
č.
32.9
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.
ZO schvaluje
Dodatek
č. 1Netrvá
ke Smlouvě
Jeruzaléma
vítán
jako král.
dlouhooa dílo
dav s firmou MTC stav, s.r.o., Slunečná 480/4, Brno,
IČO:
25538543
na
akci
„Přístavba
Základní
školy
ve
Vranově“ a pověřuje starostku, po schválení
fanoušků zjišťuje, že toto asi nebude jejich vysněDodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo MŠMT, jeho podpisem
s MTC
s.r.o.,
Slunečná prožití
480/4,VelikoBrno,
Srdečně
tedystav,
přejeme
požehnané
ný král – silák, co násilím porazí římské okupanty,
IČO: 25538543
noc a zveme všechny vstoupit do tohoto tajema že místo koruny ze zlata a drahokamů si nechá
Výsledek hlasování:
Pro: 8
proti: 0 zdržel
0 konkrétních akcí bude od 25. března
ství –se:
rozpis
nasadit korunu z trní.
na stránkách http://www.dc-vranov.cz/index.
Usnesení č. 32.9 schváleno.
php/ohlasky. A děti zveme na „Velikonoční hrkáNa Zelený čtvrtek, který je ve skutečnosti plačtivý
ní“ - ohlašování poledne hrkačkami na Velký pá(„zelený“
5. Závěr vznikl zkomolením německého „Grein- tek a Bílou sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
donnerstag“ do „Gründonnerstag“), Ježíš slaví se
kostelem.
svými
přáteli
tradiční židovský
sváteka Pesach
for- za účast, popřála kandidujícím úspěch v komunálStarostka
poděkovala
zastupitelům
přítomným
mou
večeře s avínem,
nekvašenými
chleby
a pe- ve 20:15 hodin.
ních volbách
ukončila
dnešní veřejné
zasedání
čeným beránkem. Těžko říci, čím je šokuje více,
Římskokatolická farnost Vranov u Brna
zda, když jako ten, ke kterému vzhlíželi, pokleká
aZápis
myjezjednomu
nohydne
špinavé
pra32. VZZOpo
byldruhém
vyhotoven
24. 9.od
2018
chu, 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.
Srdečně zveme všechny spoluobčany k účasti na
Návrh usnesení č. 32.8
aktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
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Ustavující zasedání
Zastupitelstva obce Vranov
HEJTMAN
konané dne 30.ŠIMEK
10. 2018
NAVŠTÍVIL
VRANOV
1. Zahájení zasedání
zastupitelstva
Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek zamířil
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Vranov
1.konané
února dne
do Vranova,
aby zde se starostkou Kate30. 10. 2018
řinou Jetelinovou probral aktuální záležitosti života
obce. Kraj
má ve(dosavadní
Vranově nastarostka
co navazovat
Předsedající
schůze
obce)–konstatovala že zasedání bylo řádně svoláno podle
v§ 91
loňském
roce č.zde
podpořil
a 93 zákona
128/2000
Sb., opůdní
obcíchvestavv platném znění. Dle prezenční listiny, se z celkového pobu
Starostkadostavilo
Kateřina9 členů
Jetelinová
čtu zdejší
9 členůškoly.
zastupitelstva
a ustavující zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
sUstavující
hejtmanem
hovořila
především
o problému
zasedání
se bude
řídit stávajícím
jednacím řádem.
se zvýšenou silniční dopravou v obci, o potřebě
Seznámeníve
seVranově
zastupiteli
tak,chodníky
jak byli zvoleni
a předání jednotlivým zastupitelům Osvědčení o zvolevybudovat
nové
a o dalších
ní členem zastupitelstva
obce Vranov.
investičních
záměrech v obci.
Volební strana
1 –Vranově
Česká strana
sociálně
Hejtman
Šimekč.ve
zakončil
svoudemokratická
pra1. Jindřich Skácel
covní návštěvu obcí na Brněnsku. Předtím stihl
Volební strana č. 2 – Občanská demokratická strana
absolvovat návštěvu také v Ochozi u Brna a v Bí- Hejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
2. Kateřina Jetelinová
lovicích
nad Svitavou.
Jetelinovou. Foto: Jihomoravský krajský úřad
3. Zuzana
Černá
4. Martina Dobešová
5. Roman Jonáš
6. Pavel Galík
Volební strana č. 3 – Alternativa pro Vranov
1. Robert Škarecký
Volební strana č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů Vranov s podporou starostů
1. Miloslav Křivánek
2. Eduard Filka

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ

2. Složení
slibu
členy zastupitelstva
Naše
činnost
v letošním
roce začala hodnocepodle
§ 69 odst. 2roku
zákona
obcích
skládá člen
zastupitelstva slib.
ním
uplynulého
na ovalné
hromadě
sboSlibHodnotili
bude skládán
že jej rok,
nejdříve
předsedající
a poté bude jednotlivě podle abecedy vyzývat zaru.
jsmetak,
loňský
ale přečte
zároveň
jsme
stupitele, abyplán
si stoupli
a pronesli
slovo
„slibuji“
a potvrdili svým podpisem svůj slib na připravený tiskopis.
sestavovali
činnosti
na rok
letošní.
Valná
Upozorňuji
odmítnutí
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik manhromada
sezastupitele,
konala 13. že
ledna
v sáleslibu
obecního
dátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí).
domu a navštívili ji i zástupci Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do plánu
Text slibu:
činnosti
jsme zařadili
akce kulturní,
alenataké
„Slibuji věrnost
České republice.
Slibuji
svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
sportovní
a vpracovní.
Z kulturních
akcía např.
svědomitě,
zájmu obce
a jeho občanů
řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
masopustní průvod, ostatkovou zábavu, pálení
čarodějnic,
hody.
Sportovní
akce např. prvomáKonstatuji, že
žádný
člen zastupitelstva
neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
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
Určení ověřovatelů
zápisu pro letošní rok je Vítězná maska ostatkové zábavy, originálně
a3.zbrojnice.
Hlavním úkolem
Jako ověřovatele
zápisu
z tohoto
ustavujícího
určuji pana
Skácela a pana
Roberta
uspořádání
oslav 105.
výročí
založení
sboru. zasedání
ztvárněná
trojiceJindřicha
sady záchodového
vybavení.
Škareckého
Konstatuji, že ověřovateli zápisu byli určeni určuji pan Jindřich Skácel a pan Robert Škarecký
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pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
4. Jmenování zapisovatele
POJĎTE
VSTOUPIT
DO DobešovouVelký
židovští představení za podpory lůzy a Římanů,
Jako zapisovatelku
jmenuji paní Martinu
kteří hlavně chtějí zachovat klid, Ježíše odsoudili
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
Usnesení č. 1
k smrti. Ten, kdo přišel do světa hlásat lásku, léčil

Zastupitelstvo obce Vranov určuje ověřovateli zápisu
pana Jindřicha
Skácela
a pana
Roberta
naše nemoci
a osušoval
naše slzy,
je zostuzen,
Srdečně
zveme
všechny spoluobčany
k účasti
na
Škareckého
a zapisovatelku
paní Martinu
Dobešovou.
zesměšněn, zbičován, ztýrán a nakonec popraaktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
ven potupnou smrtí, která byla vyhrazena zloHlasování:
Pro -9- Proti -0- Zdrželi se -0-čincům. Věříme-li, že to byl opravdu Boží Syn,
Svatý
týden,
Květná neděle, ZeleUsnesení
č.1 Velikonoce,
bylo schváleno.
jaký skandál to zde sledujeme? Poražený, nahý
ný čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a neděle
a
mrtvý Bůh s tělem k nepoznání dobitým visí na
5. Schválení
programu
jednání
Vzkříšení.
O co
tady vlastně
jde? Proč veliká noc
dřevěném
kříži někde mezi nebem a zemí. Ticho
Návrh programu
(Veliko-noce)?
Odkud pochází tyto tradice, sváta prázdnota. Na hrob přivalili kámen. Bílá sobota.
ky a slavení? Jak souvisí tyto nejdůležitější křesTak to je konec? Takto beznadějně končí i tento
1. Zahájení
ťanské
svátky s původními svátky jara?
příběh stejně jako tolik věcí v našem životě? Co
2. Složení slibu
dělat, nu zatneme zuby a jdeme dál …
3. Určení ověřovatelů zápisu
O Velikonocích si připomínáme den, kdy se za4. Jmenování zapisovatele
chvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
5. Schválení programu jednání
Pak ale přichází nedělní jitro a zprvu neuvěřitelnaplněné
nadějí,
životem
a láskou, nikoliv temný,
6. Volba
starosty
a místostarosty
ná zpráva – hrob je prázdný. Víte co to znamená?
mrtvý
prostor.
Podobně
jako když jarní
		a chladný
a) Určení
počtu
místostarostů
Vesmírný Rozhodčí neodvolatelně rozhodl: ne
slunce
povolává
k životu
zdánlivě
mrtvou
		znovub)
Určení funkcí,
pro
které budou
členové
zastupitelstva
uvolněni
(§71
1, písm.
a)
prohra,
ale vítězství!
Je to 1:0
proods.
lásku,
1:0 pro
přírodu,
		 Bůh probouzí
zákonazomrtvých
obcích k věčnému živoživot, 1:0 pro pravdu! Jako když se sněženky protu
svého Syna.
opravdový
		
c) Tak
Volba
starosty život a tak velikou
dírají promrzlou zemí a zima je poražena, jsou
		
d) Volba
místostarosty
lásku
nedokáže
udržet
ani síla hrobu. Ještě než
nyní poraženy smrt, zlo a temnota a to jednou
7. Zřízení
a kontrolního
výboru
ale nastává
tato finančního
radost velikonoční
neděle,
proprovždy. výboru
		 v různých
a) Určení
počtucelý
členů
finančního
a kontrolního
cházíme
tradicích
týden,
předchá		
b) Volba předsedy finančního výboru
zející
této události.
		
c) Volba předsedy kontrolního výboru A toto slavíme, proto se na Zelený čtvrtek do noci
modlíme v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
		
d)Volba
členů
výboru
Na Květnou neděli
před
mšífinančního
nám kočičky
a pal		
e)Volba členů kontrolního výboru
se postíme pohrouženi do svého nitra a v neděli
mové ratolesti připomínají, jak Ježíš vjel do
8. Zřízení ostatních výborů zastupitelstva obce
Vzkříšení se radujeme.
Jeruzaléma
vítán
jako ostatních
král. Netrvá
dlouho
a dav
		
a) Určení
výborů
zastupitelstva
obce
fanoušků
že toto
asi nebude
jejich vysně-výborů
		 zjišťuje,
b) Určení
počtu
členů jednotlivých
Srdečně tedy přejeme požehnané prožití Velikoný
král – silák,c)co
násilím
porazí římské
okupanty,
		
Volba
předsedů
jednotlivých
výborůnoc a zveme všechny vstoupit do tohoto tajema		
že místo koruny
ze
zlata
a
drahokamů
nechá
d) Volba členů jednotlivýchsivýborů
ství – rozpis konkrétních akcí bude od 25. března
nasadit
z trní.
		 korunu
e) Rozhodnutí
o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
na stránkách http://www.dc-vranov.cz/index.
		
a členů výborů
10. čtvrtek,
Diskusekterý je ve skutečnosti plačtivý php/ohlasky. A děti zveme na „Velikonoční hrkáNa Zelený
11.vznikl
Závěrzkomolením německého „Grein- ní“ - ohlašování poledne hrkačkami na Velký pá(„zelený“
tek 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 peUsnesení č.2
čeným beránkem. Těžko říci, čím je šokuje více,
ZO schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
Římskokatolická farnost Vranov u Brna
zda, když jako ten, ke kterému vzhlíželi, pokleká
a myje
1.jednomu
Zahájenípo druhém nohy špinavé od prachu, či
když
trhaje
chléb a podávaje kolem stolu
2. Složení
slibu
pohár3.sUrčení
vínem ověřovatelů
říká, že toto jezápisu
jeho tělo a krev, které se 4.
vydávají
za
všechny.
Nakonec
Jmenování zapisovatele společně odchází5.doSchválení
Getsemanské
zahrady,
kam si pro Ježíše
programu
jednání
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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6. Volba starosty a místostarosty
HEJTMAN
		
a) UrčeníŠIMEK
počtu místostarostů
		
b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni (§71 ods. 1, písm. a)
NAVŠTÍVIL
VRANOV
		
zákona o
obcích

		
c) Volba starosty
Jihomoravský
hejtman
Bohumil Šimek zamířil
		
d) Volba
místostarosty
1. února
do
Vranova,
aby
se starostkou
Kate7. Zřízení finančníhozde
a kontrolního
výboru
řinou
aktuální
záležitostia kontrolního
ži		 Jetelinovou
a) Určeníprobral
počtu členů
finančního
výboru
vota
Kraj
má ve
Vranověfinančního
na co navazovat
–
		obce.b)
Volba
předsedy
výboru
v		
loňskémc) Volba
roce zde
podpořil
půdní vestavpředsedy
kontrolního
výboru
		
členů finančního
bu
zdejší d)Volba
školy. Starostka
Kateřinavýboru
Jetelinová
e)Volba
členůpředevším
kontrolního
s		
hejtmanem
hovořila
o výboru
problému
8. Zřízení
ostatních
výborů
zastupitelstva
se zvýšenou
silniční
dopravou
v obci,
o potřebě obce
		
a)veUrčení
ostatních
výborů azastupitelstva
obce
vybudovat
Vranově
nové chodníky
o dalších
		
b) záměrech
Určení počtu
členů jednotlivých výborů
investičních
v obci.
		
c) Volba předsedů jednotlivých výborů
		
d) Volba členů jednotlivých výborů
Hejtman Šimek ve Vranově zakončil svou pra		
e) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
covní
obcívýborů
na Brněnsku. Předtím stihl
		 návštěvu
a členů
absolvovat
návštěvu také v Ochozi u Brna a v Bí- Hejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
10. Diskuse
lovicích
Svitavou.
Jetelinovou. Foto: Jihomoravský krajský úřad
11.nad
Závěr
Hlasování:
Pro -9Proti -0Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Zdrželi se -0-

6. Volba starosty a místostarosty

a) Určení
počtu místostarostů
SBOR
DOBROVOLNÝCH
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněni
HASIČŮ
Navrhuji, abychom, volili dva místostarosty. Dále navrhuji, aby starosta byl pro výkon funkce dlouho-

době činnost
uvolněnva letošním
místostarostové
byli neuvolněni.
Naše
roce začala
hodnocením uplynulého roku na valné hromadě sboUsnesení
č. 3jsme loňský rok, ale zároveň jsme
ru.
Hodnotili
ZO schvaluje zvolení dvou místostarostů, kteří budou k výkonu své funkce neuvolněni.
sestavovali plán činnosti na rok letošní. Valná
Hlasování:
Pro -8Proti -0Zdrželi se -1hromada se konala 13. ledna v sále obecního
Usnesení č.3 bylo schváleno.
domu a navštívili ji i zástupci Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do plánu
činnosti
Usneseníjsme
č.4: zařadili akce kulturní, ale také
sportovní
pracovní.
Z výkon
kulturních
akcístarosty
např. bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
ZO Vranovaurčuje,
že pro
funkce
masopustní
ostatkovou
zábavu,
pálení se -0Hlasování: průvod,Pro
-9- Proti
-0Zdrželi
Usnesení č.hody.
4 byloSportovní
schváleno.
čarodějnic,
akce např. prvomájový fotbálek, soutěže v hasičských dovednostech a podobně. Pracovní akce jsou například
c) Volba
starosty
úklid
chodníků
po zimní údržbě, sběr železnéV souladu
jednacím řádem
volba starosty a místostarosty veřejným hlasováním
ho
šrotu, celoroční
údržbaZO
a Vranov
opravaprobíhá
techniky
Nyní
přistoupíme
k
volbě
starosty
obce.
a zbrojnice. Hlavním úkolem pro letošní rok je Vítězná maska ostatkové zábavy, originálně
uspořádání oslav 105. výročí založení sboru.
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
Návrh paní Zuzany Černé: Kateřina Jetelinová, kandidaturu přijímá
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
Velký pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
Usnesení č. 5:
POJĎTE
DOobce Vranov paní
za podpory lůzy a Římanů,
židovští
představení
ZO Vranov volíVSTOUPIT
do funkce starostky
Kateřinu
Jetelinovou.
Hlasování :
Pro -8Proti -0- Zdrželi sekteří
-1- hlavně chtějí zachovat klid, Ježíše odsoudili
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
k smrti. Ten, kdo přišel do světa hlásat lásku, léčil

naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
Srdečně
všechny spoluobčany k účasti na
d) Volbazveme
místostarosty
zesměšněn, zbičován, ztýrán a nakonec popraaktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
ven potupnou smrtí, která byla vyhrazena zloVolba 1. místostarosty
čincům. Věříme-li, že to byl opravdu Boží Syn,
Svatý týden, Velikonoce, Květná neděle, Zelejaký skandál to zde sledujeme? Poražený, nahý
ný
čtvrtek,
Velký Dobešovou
pátek, Bílá sobota a neděle
Navrhuji
Martinu
a
mrtvý Bůh s tělem k nepoznání dobitým visí na
Martina Dobešová
Vzkříšení.
O co tadykandidaturu
vlastně jde?přijímá
Proč veliká noc
dřevěném kříži někde mezi nebem a zemí. Ticho
(Veliko-noce)? Odkud pochází tyto tradice, svátUsnesení
č. 6Jak souvisí tyto nejdůležitější křes- a prázdnota. Na hrob přivalili kámen. Bílá sobota.
ky
a slavení?
TakVranov,
to je konec?
končí
i tento
ZO
Vranov
do funkce
1. místostarostky
obce
kteráTakto
budebeznadějně
zastupovat
starostku
ťanské svátkyvolí
s původními
svátky
jara?
jako tolik
věcí
v našem
životě? Co
v době její nepřítomnosti a v době, kdy starostkapříběh
funkci stejně
nevykonává
paní
Martinu
Dobešovou.
Hlasování
:Pro -8Proti -0Zdrželidělat,
se -1-nu zatneme zuby a jdeme dál …
O Velikonocích si připomínáme den, kdy se zaUsnesení č. 6 bylo schváleno.
chvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
Pak ale přichází nedělní jitro a zprvu neuvěřitelnaplněné
životem
a láskou, nikoliv temný,
Návrhy nanadějí,
druhého
místostarostu
ná zpráva – hrob je prázdný. Víte co to znamená?
mrtvý
a chladný
prostor.
Navrhuji
Romana
JonášePodobně jako když jarní Vesmírný Rozhodčí neodvolatelně rozhodl: ne
slunce
k životu
zdánlivě mrtvou
Romanznovu
Jonášpovolává
kandidaturu
přijímá
prohra, ale vítězství! Je to 1:0 pro lásku, 1:0 pro
přírodu,
Bůh probouzí
z mrtvých
k věčnému
živo-druhého místostarosty, a to pana Miloslava Křivánka.
Pan Jindřich
Skácel vznáší
protinávrh
na pozici
život, 1:0 pro pravdu! Jako když se sněženky protu
svého Syna.
Takkandidaturu
opravdový život
a tak
Miloslav
Křivánek
přijímá.
O velikou
protinávrhu se bude hlasovat jako první.
dírají promrzlou zemí a zima je poražena, jsou
lásku nedokáže udržet ani síla hrobu. Ještě než
Usnesení
7 radost velikonoční neděle, pro- nyní poraženy smrt, zlo a temnota a to jednou
ale
nastáváč.tato
provždy.
ZO Vranov
volí dotradicích
funkce místostarosty
obce Vranov
pana Miloslava Křivánka.
cházíme
v různých
celý týden, předcháHlasování:
Proti -5- Zdrželi se -0zející
této události. Pro -4A toto slavíme, proto se na Zelený čtvrtek do noci
Návrh nebyl schválen
modlíme v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
Na Květnou neděli před mší nám kočičky a palHlasování o původním návrhu:
se postíme pohrouženi do svého nitra a v neděli
mové ratolesti připomínají, jak Ježíš vjel do
Vzkříšení se radujeme.
Jeruzaléma
jako
král. Netrvá
dlouho obce
a davVranov pana Romana Jonáše.
ZO Vranov vítán
volí do
funkce
místostarosty
fanoušků
zjišťuje, žePro
toto-5asi nebude
Hlasování:
Protijejich
-4- vysněZdrželiSrdečně
se -0- tedy přejeme požehnané prožití Velikoný
král – silák,
násilím
porazí římské okupanty,
Usnesení
č 7.co
bylo
schváleno
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. a kontrolního výboru
8. Zřízení
finančního
na stránkách http://www.dc-vranov.cz/index.
php/ohlasky. A děti zveme na „Velikonoční hrkáa) Určení
počtu členů
a kontrolního
Na
Zelený čtvrtek,
který finančního
je ve skutečnosti
plačtivý výboru
ní“ - ohlašování
poledne
hrkačkami
Podle zákona
obcích zastupitelstvo
zřizuje
vždy finanční
a kontrolní
výbor (§117
odst. na
2). Velký pá(„zelený“
vzniklo zkomolením
německého
„Greintekzaniklo
a Bílousoučasně
sobotu - vse11.45
sraz na
náměstíčlenů
před
Funkční
období
výborů
předchozího
zastupitelstva
zánikem
mandátů
donnerstag“ do „Gründonnerstag“), Ježíš slaví se
kostelem.
zastupitelstva.
Zastupitelstvo
určuje Pesach
počet členů
svými
přáteli tradiční
židovský svátek
for- výborů, který musí být lichý, přičemž finanční a
kontrolní
výbor
musí nekvašenými
mít nejméně chleby
tři členy.
Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné
mou
večeře
s vínem,
a peosoby, pouze předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva. Členy kontrolního nebo finančního výčeným beránkem. Těžko říci, čím je šokuje více,
boru nemohou být starosta a místostarosta.
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
Navrhuji,
aby
zastupitelstvo
zřídilo finanční
výbor a kontrolní výbor, přičemž finanční výbor bude
pohár
s vínem
říká, že toto
je jeho
tělo
krev,3ktemít 3 členy
a kontrolní
výbor
bude
míta také
členy
ré se vydávají za všechny. Nakonec společně odchází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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Usnesení č. 8
HEJTMAN
ZO Vranov zřizujeŠIMEK
finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Hlasování:
Pro -9Proti -0- Zdrželi se -0NAVŠTÍVIL
VRANOV
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Jihomoravský
hejtman
Bohumilvýboru
Šimek zamířil
b) Volba předsedy
finančního
1.Nyní
února
do
Vranova,
aby
zde
se
starostkou
Kate-výboru.
přistoupíme k volbě předsedy finančního
řinou
Jetelinovou
probral aktuální záležitosti žiNavrhuji
Zuzanu Černou
vota
obce.
Krajkandidaturu
má ve Vranově
na co navazovat –
Zuzana
Černá
přijímá
v loňském roce zde podpořil půdní vestavUsnesení
9
bu
zdejší č.
školy.
Starostka Kateřina Jetelinová
Vranov volíhovořila
do funkce
předsedy
sZO
hejtmanem
především
o finančního
problému výboru paní Zuzanu Černou
Hlasování:
-8- Proti
-0-o potřebě
Zdrželi se -1se
zvýšenou silničníPro
dopravou
v obci,
Usnesení č.ve9Vranově
bylo schváleno.
vybudovat
nové chodníky a o dalších
investičních záměrech v obci.
c) Volba předsedy kontrolního výboru
Navrhuji pana Miloslava Křivánka
Hejtman Šimek ve Vranově zakončil svou praMiloslav Křivánek kandidaturu přijímá
covní návštěvu obcí na Brněnsku. Předtím stihl
absolvovat
také v Ochozi u Brna a v Bí- Hejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
Usnesení č.návštěvu
10
lovicích
nad
Svitavou.
Jetelinovou.
Foto:
Jihomoravský
krajský úřad
ZO Vranov volí do funkce předsedy kontrolního výboru
pana
Miloslava
Křivánka
Hlasování:
Pro -8- Proti -0- Zdrželi se -1Usnesení č. 10 bylo schváleno.
d) Volba členů finančního výboru
Návrhy: navrhuje předsedkyně FV -Michal Dobeš, Andrea Černá, která je přítomna
a kandidaturu přijímá

SBOR DOBROVOLNÝCH
Usnesení č.11:
HASIČŮ
ZO Vranov volí členy finančního výboru paní Andreu Černou a pana Michala Dobeše

Hlasování:
Pro -9-roceProti
-0- hodnoceZdrželi se -0Naše
činnost v letošním
začala
Usnesení
č. 11 bylo
ním
uplynulého
rokuschváleno.
na valné hromadě sboru. Hodnotili jsme loňský rok, ale zároveň jsme
e) Volba členů kontrolního výboru
sestavovali plán činnosti na rok letošní. Valná
Návrhy: navrhuje předseda KV, pan Miloslav Křivánek, a to pana Mgr. Petra Kotyzu a pana Jindřicha
hromada se konala 13. ledna v sále obecního
Skácela, který je přítomen a kandidaturu přijímá
domu a navštívili ji i zástupci Okresního sdružení
hasičůč. Čech,
Usnesení
12: Moravy a Slezska. Do plánu
činnosti
jsme
akce kulturní,
ale pana
také Petra Kotyzu a pana Jindřicha Skácela
ZO Vranov volízařadili
členy kontrolního
výboru
sportovní
Z kulturních
např. se -0Hlasování:a pracovní.
Pro -9Proti -0-akcíZdrželi
masopustní
ostatkovou zábavu, pálení
Usnesení č. průvod,
12 bylo schváleno.
čarodějnic, hody. Sportovní akce např. prvomá8. Zřízení
ostatních
výborů
zastupitelstva
obce
jový
fotbálek,
soutěže
v hasičských
dovednostech a podobně. Pracovní akce jsou například
a)Určení
výborů
obce
úklid chodníků
po ostatních
zimní údržbě,
sběrzastupitelstva
železnéUrčení počtu
jednotlivých
výborů
ho šrotu, b)
celoroční
údržbačlenů
a oprava
techniky
zákona Hlavním
o obcích zastupitelstvo
zříditrok
jakojesvé iniciativní
a kontrolní
orgányzábavy,
výbory (§117
odst. 1).
aPodle
zbrojnice.
úkolem promůže
letošní
Vítězná maska
ostatkové
originálně
Počet členů výborů musí být lichý. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouuspořádání oslav 105. výročí založení sboru.
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
ze předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva. Navrhuji, aby zastupitelstvo zřídilo výbor stavební,
kulturní a pořádkový, přičemž každý výbor bude mít 3 členy
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
Usnesení č. 13
POJĎTE
VSTOUPIT
DO a kulturníVelký
podpory
lůzy a Římanů,
židovští
ZO Vranov zřizuje
stavební, pořádkový
výbor.představení
Tyto výboryzabudou
tříčlenné.
Hlasování:
Pro -9- Proti -0- Zdrželi sekteří
-0- hlavně chtějí zachovat klid, Ježíše odsoudili
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
k smrti. Ten, kdo přišel do světa hlásat lásku, léčil

naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
Srdečně
všechny
spoluobčany
k účasti na
c) Volbazveme
předsedů
jednotlivých
výborů
zesměšněn, zbičován, ztýrán a nakonec popraaktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
ven potupnou smrtí, která byla vyhrazena zloVolba předsedy stavebního výboru
čincům. Věříme-li, že to byl opravdu Boží Syn,
Svatý
týden,
Květná neděle, ZeleNavrhuji
panaVelikonoce,
Roberta Škareckého
jaký skandál to zde sledujeme? Poražený, nahý
ný
čtvrtek,
Velkýkandidaturu
pátek, Bílá přijímá
sobota a neděle
Robert
Škarecký
a mrtvý Bůh s tělem k nepoznání dobitým visí na
Vzkříšení. O co tady vlastně jde? Proč veliká noc
Usnesení č. 14Odkud pochází tyto tradice, svát- dřevěném kříži někde mezi nebem a zemí. Ticho
(Veliko-noce)?
a prázdnota. Na hrob přivalili kámen. Bílá sobota.
ZOaVranov
funkce
předsedy
stavebního
ky
slavení?volí
Jakdo
souvisí
tyto
nejdůležitější
křes- výboru pana Roberta Škareckého
Tak
Hlasování:
Pro
-8Proti
-0Zdrželi
se
-1- 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. 14 bylo schváleno.
dělat, nu zatneme zuby a jdeme dál …
O Velikonocích si připomínáme den, kdy se zaVolba předsedy pořádkového výboru
chvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
Navrhuji: Jindřicha Skácela
Pak ale přichází nedělní jitro a zprvu neuvěřitelnaplněné
nadějí,souhlasí
životems akandidaturou
láskou, nikoliv temný,
Jindřich Skácel
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
Usnesení
č. 15
prohra, ale vítězství! Je to 1:0 pro lásku, 1:0 pro
přírodu,
Bůhvolí
probouzí
z mrtvých
k věčnému
živoZO Vranov
do funkce
předsedy
pořádkového
výboru pana Jindřicha Skácela
život, 1:0 pro pravdu! Jako když se sněženky protu
svého Syna. Tak opravdový
život -0a tak Zdrželi
velikou se -0Hlasování:
Pro -9- Proti
dírají promrzlou zemí a zima je poražena, jsou
Usnesení
č. 15 bylo
schváleno.
lásku
nedokáže
udržet
ani síla hrobu. Ještě než
nyní poraženy smrt, zlo a temnota a to jednou
ale nastává tato radost velikonoční neděle, proprovždy.
Volba předsedy
výboru
cházíme
v různýchkulturního
tradicích celý
týden, předcháNavrhuji:
Galíka
zející
této Pavla
události.
A toto slavíme, proto se na Zelený čtvrtek do noci
Pan Pavel Galík s kandidaturou souhlasí
modlíme v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
Na Květnou neděli před mší nám kočičky a palUsnesení č. 16
se postíme pohrouženi do svého nitra a v neděli
mové ratolesti připomínají, jak Ježíš vjel do
ZO Vranov volí do funkce předsedy kulturního výboru
pana
Pavla Galíka
Vzkříšení
se radujeme.
Jeruzaléma
a dav se -1Hlasování: vítán jako
Prokrál.
-8- Netrvá
Protidlouho
-0- Zdrželi
fanoušků
že toto
asi nebude jejich vysněUsnesenízjišťuje,
č. 16 bylo
schváleno.
Srdečně 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
trní.
d) Volba
členůzjednotlivých
výborů
na stránkách http://www.dc-vranov.cz/index.
php/ohlasky. A děti zveme na „Velikonoční hrkáVolba
členů
stavebního
výboru
Na
Zelený
čtvrtek,
který je ve
skutečnosti plačtivý
ní“ -Filku
ohlašování
na Velký
páNávrhy: Pan
Robert
Škareckýněmeckého
navrhuje pana
Eduarda
a panapoledne
Bedřichahrkačkami
Valáška; Eduard
Filka
(„zelený“
vznikl
zkomolením
„Greintek a Bílou sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
kandidaturu
přijímá
donnerstag“ do „Gründonnerstag“), Ježíš slaví se
kostelem.
svými přáteli tradiční židovský svátek Pesach forUsnesení
č.
17
mou večeře s vínem, nekvašenými chleby a peZO Vranov volí do funkce členů stavebního výboru pana Eduarda Filku a pana Bedřicha Valáška
čeným beránkem. Těžko říci, čím je šokuje více,
Hlasování:
Pro -8- Proti -0- Zdrželi se -1Římskokatolická farnost Vranov u Brna
zda, když jako ten, ke kterému vzhlíželi, pokleká
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
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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Volba členů pořádkového výboru
HEJTMAN
ŠIMEK
Návrhy: Pan Jindřich
Skácel navrhuje paní Věru Kopeckou a pana Petra Klimeše; paní Věra Kopecká
s kandidaturou souhlasí
NAVŠTÍVIL VRANOV

Usnesení č. 18
Jihomoravský
Bohumil
Šimek zamířilvýboru paní Věru Kopeckou a pana Petra Klimeše
ZO Vranov volíhejtman
do funkce
členů pořádkového
1.Hlasování:
února do Vranova,Pro
aby-9zde se
starostkou
Kate- se -0Proti -0- Zdrželi
řinou
Jetelinovou
probral
aktuální záležitosti žiUsnesení
č. 18 bylo
schváleno.
vota obce. Kraj má ve Vranově na co navazovat –
vVolba
loňském
zde podpořil
členůroce
kulturního
výboru půdní vestavNávrhy:
GalíkStarostka
navrhuje paní
petruJetelinová
Rychlou a pana Petra drápala
bu
zdejšíPan
školy.
Kateřina
kulturního
výboru
budou současně
tvořit redakční radu Zpravodaje obce Vranov
sČlenové
hejtmanem
hovořila
především
o problému
se zvýšenou silniční dopravou v obci, o potřebě
Usnesení č.ve19
vybudovat
Vranově nové chodníky a o dalších
ZO Vranov volí
do funkce
členů kulturního výboru Petru Rychlou a Petra Drápala.
investičních
záměrech
v obci.
Členové kulturního výboru jsou současně členy redakční rady Zpravodaje obce Vranov
Hlasování:
Pro -9- Proti -0- Zdrželi se -0Hejtman Šimek ve Vranově zakončil svou praUsnesení č. 19 bylo schváleno.
covní návštěvu obcí na Brněnsku. Předtím stihl
absolvovat
návštěvu
také v neuvolněným
Ochozi u Brna ačlenům
v Bí- zastupitelstva,
Hejtman Bohumilčlenům
Šimek se
starostkou
Kateřinou
9. Stanovení
výše odměn
výborů
a komisí
lovicích nad Svitavou.
Jetelinovou. Foto: Jihomoravský krajský úřad
V souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků a v souladu se zákonem o obcích, je zastupitelstvu předkládán návrh odměn neuvolněným členům Zastupitelstva obce Vranov.
Navrhuji stanovení měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstvo za výkon funkce takto:
12 407,- Kč /dosud 24 814,- Kč
2 757,- Kč /dosud 2 757,- Kč
2 298,- Kč
/dosud 2 298,- Kč
1 379,- Kč
/dosud 1 379,- Kč
Naše činnost v letošním roce začala hodnoceUsnesení
č. 20 roku na valné hromadě sboním
uplynulého
Zastupitelstvo
obce
stanovuje
odměnu
ru.
Hodnotili jsme
loňský
rok, aleměsíční
zároveň
jsme neuvolněným členům zastupitelstva za výkon
funkce takto:
sestavovali plán činnosti na rok letošní. Valná
a) místostarosty obce ve výši			
12 407,-Kč
hromada se konala 13. ledna v sále obecního
b) předsedy výboru/komise			
2 757,- Kč
domu
a výboru/komise				
navštívili ji i zástupci Okresního sdruc) člena
2 298,- Kč
žení
hasičů
Čech, Moravy
Slezska.
Do plánu
d) člen
zastupitelstva
bez adalších
funkcí		
1 379,- Kč
činnosti jsme zařadili akce kulturní, ale také
sportovní
a pracovní.
Z kulturních
akcí
Při souběhu
výkonu několika
funkcí
se např.
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
masopustní
průvod,
ostatkovou
zábavu,
pálení
poskytne pouze
za výkon
funkce,
za kterou
mu podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.hody.
Odměny
za jednotlivé
funkce
se nesčítají.
čarodějnic,
Sportovní
akce např.
prvomájový fotbálek, soutěže v hasičských dovednosOdměna
bude poskytována
ode
dnenapříklad
přijetí tohoto usnesení. V případě nástupu náhradníka
tech
a podobně.
Pracovní akce
jsou
na uvolněný
člena
zastupitelstva
bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
úklid
chodníkůmandát
po zimní
údržbě,
sběr železnéV případě
budoucích
změn av obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna náležet ode dne zvoho
šrotu, celoroční
údržba
oprava techniky
do tétoHlavním
funkce. úkolem pro letošní rok je Vítězná maska ostatkové zábavy, originálně
alení
zbrojnice.
uspořádání oslav 105. výročí založení sboru.
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
Hlasování:
Pro -9- Proti -0- Zdržel se -0Usnesení č. 20 bylo schváleno.
a) místostarosta
obce ve výši				
SBOR
DOBROVOLNÝCH
b) předsedy výboru/komise				
c) člena výboru/komise				
HASIČŮ
d) člen zastupitelstva bez dalších funkcí		
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
Velký pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
14. Diskuse:
POJĎTE
VSTOUPIT DO
- RSDr. Karel Holešovský:
židovští představení za podpory lůzy a Římanů,
1) Volba dvou místostarostů neodpovídá atmosféřekteří
obcehlavně
Vranov,chtějí
i když
výsledkuklid,
voleb
ano.odsoudili
zachovat
Ježíše
TAJEMSTVÍ VELIKONOC
k smrti. Ten, kdo přišel do světa hlásat lásku, léčil

2) Domnívám se, že paní Mgr. Zuzana Černá jako ředitelka
školy aa předsedkyně
výboru
naše nemoci
osušoval našefinančního
slzy, je zostuzen,
Srdečně
zvemezájmů,
všechny
spoluobčany
k účasti
na
hrozí střetem
myslím
si že to není
vhodné.
zesměšněn, zbičován, ztýrán a nakonec popraaktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
ven potupnou smrtí, která byla vyhrazena zlo3) Očekával jsem, že složení výborů bude vícečlenné, abychom zapojili do dění a rozhodování více
čincům. Věříme-li, že to byl opravdu Boží Syn,
Svatý
týden,
Velikonoce,
Květná neděle,
Zele-to štěstí, jako vy, a nebyli zvoleni zastupiteli. Pro buobčanů,
zejména
ty, kteří kandidovali
a neměli
jaký skandál to zde sledujeme? Poražený, nahý
doucnost
byBílá
to jistě
bylo prospěšné.
ný
čtvrtek,a příští
Velký volby
pátek,
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
4) Jinak očekávám,
toto zastupitelstvo
bojích
přijme společné
programové
prohlášení,
aby
(Veliko-noce)?
Odkudžepochází
tyto tradice, po
sváta prázdnota.
Na hrob
přivalili kámen.
Bílá sobota.
bylo
dáno
jasně
do
vínku,
co
chce
z
těch
jednotlivých
bodů
a
námětu
jednotlivých
politických
stran
ky a slavení? Jak souvisí tyto nejdůležitější křesTak to
je konec?
Takto
beznadějně
i tento
zrealizovat.
za to
vzít, ajara?
to nejen ten vzletný
volební
záměr
ODS.
Nemělo bykončí
tam být
zaťanské
svátkyJes potřeba
původními
svátky
tolik právo
věcí vse
našem
životě?
Co
pomenuto na dořešení rybníka. Ten, kdo to zavinil,příběh
nemělstejně
by mítjako
morální
ucházet
o další
funkce. Jinak Vám přejí hodně úspěchu ve společnédělat,
práci.nu zatneme zuby a jdeme dál …
O Velikonocích si připomínáme den, kdy se zaBylo by také dobré naslouchat hlasu lidu, například od dneška nemám odpověď na mou otázku,
chvěla
země.
že vesmír
je místo
kolik stálo
toUvědomujeme
referendum. Tosi,jsme
tenkrát
nedocenili
do budoucna
z tohojitro
budeme
mítneuvěřitelještě proPaka ale
přichází nedělní
a zprvu
naplněné
nadějí, životem a láskou, nikoliv temný,
blémy. Děkuji.
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
Odpověď
starostky:
prohra, ale vítězství! Je to 1:0 pro lásku, 1:0 pro
přírodu,
Bůh
probouzí
mrtvých
k věčnému
živo1) O střet
zájmu
se u zpaní
ředitelky
a předsedkyně
finančního výboru nejedná, ředitel školy může
život, 1:0 pro pravdu! Jako když se sněženky provykonávat
všechny
funkce v zastupitelstvu,
může mít i funkci místostarosty, z důvodu střetu zájmů
tu
svého Syna.
Tak opravdový
život a tak velikou
dírají promrzlou zemí a zima je poražena, jsou
nemůže
být ředitel
školy
pouze
uvolněným
lásku
nedokáže
udržet
ani
síla hrobu.
Ještěstarostou.
než
nyní poraženy smrt, zlo a temnota a to jednou
ale nastává tato radost velikonoční neděle, proprovždy.
2) Pokudvjde
o dvatradicích
místostarosty,
již v dřívějším
cházíme
různých
celý týden,
předchá-volebním období se tento model osvědčil, ne v minulém,
ale
předminulém.
Mgr.
Dobešová
bude
mít
na starosti řešení věcí právních, kterých je na
zející této události.
A toto
slavíme,
proto se
na Zelený
čtvrtek
do noci
úřadě k vyřízení čím dál tím víc a nyní si na jejich řešení
musíme
najímat
různé
advokátní
kanceláře,
a pan místostarosta Jonáš bude mít na starosti technické
věci,v věci
kolem staveb,
údržby
a tak dále.
modlíme
Getsemanské
zahradě,
na Velký
pátek
Na Květnou neděli před mší nám kočičky a palse postíme pohrouženi do svého nitra a v neděli
mové
ratolestijižpřipomínají,
jak zvrátit
Ježíš jsme
vjel to
dojiž nemohli a musíme se nyní snažit o vyřešení pro3) K referendu
nemám co říct,
Vzkříšení se radujeme.
Jeruzaléma
vítán
jako
král.
Netrvá
dlouho
a
dav
blematiky kolem rybníka, co se nyní již děje.
fanoušků zjišťuje, že toto asi nebude jejich vysněSrdečně tedy přejeme požehnané prožití Velikoný
– silák, co násilím
porazí římské
okupanty,
4) král
K programovému
prohlášení
dodávám,
že bude záležet
na zastupitelstvu,
zda sedo
natohoto
tom zastupinoc a zveme
všechny vstoupit
tajematelstvo
že místo
koruny ze zlata a drahokamů si nechá
dohodne.
ství – rozpis konkrétních akcí bude od 25. března
nasadit korunu z trní.
stránkáchzvehttp://www.dc-vranov.cz/index.
5) Například kulturní komise je sice tříčlenná, ale nana
svá zasedání
také zástupce obce a spolků a
php/ohlasky.
A proto,
děti zveme
hrkáorganizací
v obci, který
chodíjetam
zástupci Fary,
Hasičů, Sokola apod. To
aby senana„Velikonoční
jednání dohodli
Na
Zelený čtvrtek,
ve skutečnosti
plačtivý
ní“ - ohlašování
poledne
hrkačkami
na
Velký páspolečně
termíny
jednotlivých
kulturních
a
společenských
akcí
tak,
aby
nedošlo
ke
kolizi.
Domlouvá
(„zelený“ vznikl zkomolením německého „Greintek a Bílou sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
se pořádání plesu,
rozsvěcování vánočního
stromu,
donnerstag“
do „Gründonnerstag“),
Ježíš slaví
se besídky. Co se týká stavebního výboru, není prokostelem.
blém
přizvat
odborníka,
když
se
řeší
něco,
s
čím
si
ostatní
členové neví rady. Není tedy potřeba mít
svými přáteli tradiční židovský svátek Pesach forvíce
členů,
naopak
pak
to
bývá
problém
všechny
členy
sehnat,
aby bylo možné jednat.
mou večeře s vínem, nekvašenými chleby a pečeným beránkem. Těžko říci, čím je šokuje více,
- RSDr. Karel Holešovský:
Římskokatolická farnost Vranov u Brna
zda,
když jako
kterému
vzhlíželi,
pokleká
Já nemám
nic ten,
protike
Mgr.
Dobešové,
ani panu
Jonášovi ani Mgr. Černé, jen si myslím, že jako princip
atomyje
druhém
nohy
špinavé odapraneníjednomu
vhodné.po
Mohli
jste být
velkorysejší
když už tedy jsou dva místostarostové, mohl být jeden
chu,
když trhaje
chléb
a podávaje
kolem
stolu
z jinéčistrany
a mohli
jste do
toho zapojit
i druhé.
pohár
s vínem
říká, že toto mne
je jeho
tělo
a krev, kte- jak jste uspokojila druhé, ukáže čas.
Jinak jste
mi odpověděla,
jste
neuspokojila,
ré se vydávají za všechny. Nakonec společně odchází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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- Jindřich Skácel:
HEJTMAN
ŠIMEK
Chtěl bych se zeptat,
proč, když se kopala kanalizace, stačil jeden místostarosta, který to všechno
ještě dělal i při práci, a teď, když je klid a nic se neděje, potřebujeme dva? Mně je to jedno, ale když
on tady sám lítal, každý
mu nadával. Tak proč?
NAVŠTÍVIL
VRANOV
Jihomoravský
hejtman Bohumil Šimek zamířil
Odpověď starostky:
1.Když
února
doteď
Vranova,
aby zde
se víc,
starostkou
Katenás
na tu práci
bude
rozdělíme
si ji a každý si ponese za svou funkci také zodpovědřinou
Jetelinovou
probral
aktuální
záležitosti
nost, uděláme
té práce
určitě
víc, než
dosud. Aži-ono té práce je pořád víc a víc. Lidé si stěžovali, že se
nestihlo
udělat
to ave
ono,
tak třeba
se navazovat
to teď stihne.
vota
obce.
Kraj má
Vranově
na co
– Navíc, když bude mít funkci a třeba i mé pověření,
z pozice
té funkce
lépe a snáze
jednat.
vmůže
loňském
roce
zde podpořil
půdní
vestavbu zdejší školy. Starostka Kateřina Jetelinová
Okleštěk:
s- Pavel
hejtmanem
hovořila především o problému
Já zvýšenou
jsem chtělsilniční
jen říct,dopravou
že dva určitě
udělají
více práce, než jeden a je to za stejné peníze. Plat se rozděse
v obci,
o potřebě
lil,
obec
to
stojí
stejně
a
pracuje
více
lidí.
vybudovat ve Vranově nové chodníky a o dalších
investičních záměrech v obci.
- Mgr. Andrea Černá:
Je ale potřeba říct, že když tady dříve byli dva místostarostové, tak to sice fungovalo, ale byli ze dvou
Hejtman
Šimek ve Vranově zakončil svou prarůzných stran.
covní
obcía na
Předtím stihl
Volby návštěvu
vyhrála ODS
tak Brněnsku.
se takhle rozhodla,
ale myslím, že na tom něco bylo, když místostarostové
absolvovat
návštěvu
takéjevto
Ochozi
u Brnastraně.
a v Bí- Hejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
byli z různých
stran, teď
jen v jedné
lovicích nad Svitavou.
Jetelinovou. Foto: Jihomoravský krajský úřad
- Petr Michek:
Referendum je finální stav navždycky?
Odpověď starostky:
Referendum je možné změnit zase jen referendem, je tedy potřeba, aby se buď skupina obyvatel
dohodla a s určitým počtem podpisů občanů požádala zastupitelstvo o vyhlášení referenda nebo
může referendum vyhlásit zastupitelstvo samo.

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
- Petr Michek:

To jde až po nějaké době? A má zastupitelstvo v plánu referendum vyhlásit?
Naše činnost v letošním roce začala hodnocením
uplynulého
roku na valné hromadě sboOdpověď
starostky:
ru.
jsme
loňský
rok, Teď
ale zároveň
Po Hodnotili
dvou letech,
ty již
uplynuly.
to je čtyřijsme
roky, takže lze vyhlásit nové referendum.
Předchozí zastupitelstvo
otázku Valná
vyhlášení nového referenda, ale nakonec se rozhodlo to
sestavovali
plán činnostizvažovalo
na rok letošní.
ponechatse
až konala
na nové,13.
tedy
současné
Určitě bych chtěla projednat a změnit výsledek
hromada
ledna
v sálezastupitelstvo.
obecního
referenda
v
otázce
maximálního
počtu
obyvatel
obce
Vranov, protože omezení na 1000 obyvatel
domu a navštívili ji i zástupci Okresního sdrumůže být v situaci, kdy nás je cca 770, do budoucna problematické. Jinak nový územní plán máme,
žení
hasičů
Čech,
Moravy
a
Slezska.
Do
plánu
takže do něj se asi nyní zasahovat nebude, ale bude záležet na diskuzi a názoru obyvatel.
činnosti jsme zařadili akce kulturní, ale také
sportovní
a pracovní. Z kulturních akcí např.
- Pan Šultés:
masopustní
průvod,
ostatkovou
pálení
Můžete prosím
upřesnit
odpověďzábavu,
týkající se
rybníka? Říkala jste, že se to řeší, ale jak?
čarodějnic, hody. Sportovní akce např. prvomáOdpověď
starostky:
jový
fotbálek,
soutěže v hasičských dovednosNyní aje podobně.
situace rybníka
taková,
že jsou
se vylévá
z břehů a protéká hráz. Je zpracován projekt revitalizace
tech
Pracovní
akce
například
rybníka,
který má
cíl vrátit
rybník
doželeznéjeho původních hranic na obecní pozemek, neboť nyní se
úklid
chodníků
pozazimní
údržbě,
sběr
rozlil
na sousední
pozemky
Sonnkatechniky
a skoro do zahrady Mlýnků. Problém je s vydáním stavebního
šrotu,
celoroční
údržbapan
a oprava
ho
povolení,
kdy
nemáme
souhlas
vlastníka
pozemků,
pana Sonnka,
dooriginálně
jehož pozemků
a zbrojnice. Hlavním úkolem pro letošní roksousedních
je Vítězná
maska ostatkové
zábavy,
bude stavba zasahovat – ten nám souhlas odmítá dát.
uspořádání oslav 105. výročí založení sboru.
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
Velký
pátek, den
a temný,
nadžeránem
Od ledna se nám nepodařilo vejít s panem Sonnkem
do diskuze,
jehotichý
právník
pouzekdy
sdělil,
když
POJĎTE
VSTOUPIT
DOon nám souhlas
podpory
lůzy
a Římanů,
židovští
představení
mu nedovolíme
nad rybníkem stavět,
s opravou
rybníkazanedá.
Věc se
bude
muset
řešit právně.
kteří hlavně chtějí zachovat klid, Ježíše odsoudili
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
Minulý týden tam proběhlo
místní šetření, paní Vaňová
podala
na životní
prostředí,
ale úřad
k smrti.
Ten,stížnost
kdo přišel
do světa
hlásat lásku,
léčil

nám bez souhlasu souseda nepomůže.
naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
Srdečně zveme všechny spoluobčany k účasti na
zesměšněn, zbičován, ztýrán a nakonec popraaktivitách
Svatého týdne
slavení
Velikonoc.
Martina Dobešová:
Věc seabude
muset
pravděpodobně
žalobami,
a to která
jednakbyla
na určení
věcného
venřešit
potupnou
smrtí,
vyhrazena
zlobřemene přístupu k rybníku, který obec nyní nemá, ač
by jej správně
mítže
měla,
a jedna
také na
to, aby
čincům.
Věříme-li,
to byl
opravdu
Boží
Syn,
Svatý
týden, strpěl
Velikonoce,
Květná
pan Sonnek
stavební
řízení aneděle,
stavbu,Zeleprotože jiná možnost, jak rybník opravit, není, než přes
jaký skandál to zde sledujeme? Poražený, nahý
ný
čtvrtek,
Velký
pátek,
Bílá sobota
a neděle
jeho
pozemky.
To je
ale otázka
let, ne měsíců.
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
(Veliko-noce)? Odkud pochází tyto tradice, sváta
prázdnota. Na hrob přivalili kámen. Bílá sobota.
- Jiří
Musil: Jak souvisí tyto nejdůležitější křesky
a slavení?
Tak to je konec? Takto beznadějně končí i tento
Teď
se
na
úpravy
takových
rybníku
vypisují
dotace.
ťanské svátky s původními svátky jara?
příběh stejně jako tolik věcí v našem životě? Co
dělat, nu zatneme zuby a jdeme dál …
Odpověď starostky:
O Velikonocích si připomínáme den, kdy se zaAno, teď do konce ledna se poprvé vypisují dotace i na úpravu těchto malých rybníků v intravilánu
chvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
obce. Bohužel my nemáme a nebude mít zatím stavební
povolení,
nemůžeme
tyto dotace
ani
Pak ale
přicházítak
nedělní
jitro a ozprvu
neuvěřitelnaplněné
požádat. 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
k životu zdánlivě mrtvou
- RSDr.znovu
Karelpovolává
Holešovský:
prohra, ale vítězství! Je to 1:0 pro lásku, 1:0 pro
přírodu,
Bůh
probouzí
mrtvýchdotáhnout
k věčnémudo
živoŘešení za
rybníkem
jezpotřeba
konce, nebudeme to tady řešit, kdo na tom má větší či
život, 1:0 pro pravdu! Jako když se sněženky protu
svého
Syna.Jako
Tak obec
opravdový
životoarybník.
tak velikou
menší
podíl.
jsme přišli
Rybník je zaplocený – ten rybník se dříve spravoval, lidi
dírají promrzlou zemí a zima je poražena, jsou
bruslili,
koupali se,
dnesani
abysíla
obec
koupit
helikoptéru,
kterým přistaneme na obecním rybníku. Tam
lásku
nedokáže
udržet
hrobu.
Ještě
než
nyní poraženy smrt, zlo a temnota a to jednou
se to
někdetato
zašmodrchalo,
jedna paní
povídala
ale
nastává
radost velikonoční
neděle,
pro-ledasco.
provždy.
Pokud jde
o referendum
o celý
těchtýden,
1000 obyvatel,
cházíme
v různých
tradicích
předchá- to jsem tedy připustili. Pokud jde o výstavbu nad
rybníkem
pana Sonnka, je to potřeba říct, že tak, jak to bylo plánováno, příjezd uličkou, tam už nezející
této události.
slavíme,
se na
Zelený
čtvrtek
noci
projede vůbec nic. Proti tomu jsem také byl. KdybyAsitoto
našel
cestu proto
z druhé
strany,
dalo
by sedo
o tom
modlíme
v Getsemanské
zahradě, na Velký pátek
uvažovat.
Pokud
jde
o
výstavbu
nad
motokrosem,
nevím,
co
se
tím
sledovalo.
Na Květnou neděli před mší nám kočičky a palPodle mých odhadů, finančně referendum ještě bude
stálo tak, já do
nevím,
Kčnitra
250 000,-,
třese doznívat,
postíme pohrouženi
svého
a v neděli
mové ratolesti připomínají, jak Ježíš vjel do
ba úprava územního plánu stála Kč 80 000,- a další aVzkříšení
další výdaje.
To je náš Damoklův meč a mělo by
se radujeme.
Jeruzaléma
vítán sjako
Netrvá dlouho a dav
se zastupitelstvo
tím král.
vypořádat.
fanoušků
zjišťuje,
že
toto
asi
nebude
jejich vysněObec při referendu zachrápala,
je potřeba
vést agitační
práci
mezi
obyvateli
osvětlovat
to aVelikoarguSrdečně
tedy
přejeme
požehnané
prožití
ný
král – silák,
co násilím porazí římské okupanty,
mentačně
to zvrátit.
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.
Odpověď
starostky:
na stránkách http://www.dc-vranov.cz/index.
Bude záležet na vůli obyvatel, zda budou chtít vyvolat nové referendum a změnit výsledky toho
php/ohlasky.
A děti zveme
„Velikonoční
hrkápředchozího.
Občané
zájem. Tehdy
před referendem
proběhlo
několiknabesed
a myslím,
že
Na
Zelený čtvrtek,
kterýmusí
je vemít
skutečnosti
plačtivý
ní“
ohlašování
poledne
hrkačkami
na
Velký
občané byli
informování
jak oněmeckého
stanovisku „Greinobce, tak zastánců referenda. Rozhodli tak, jak rozhodli.pá(„zelený“
vznikl
zkomolením
tek a Bílou sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
donnerstag“ do „Gründonnerstag“), Ježíš slaví se
kostelem.
15. Závěr:
svými
přáteli tradiční židovský svátek Pesach forDěkuji
za
účast
a
váš
čas,
bude
se
těšit
na
shledanou
na příštím zasedání zastupitelstva obce Vranov.
mou večeře s vínem, nekvašenými chleby a pePěkný večer.
čeným 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
NOVÉ ÚŘEDNÍ
HODINY OBECNÍHO ÚŘADU VRANOV
NAVŠTÍVIL
Pondělí
8:00 - 12:00 VRANOV
, 14:00 - 17:00
Místostarosta- Roman Jonáš , tel. 724 305 604
Středa 8:00 - 12:00 , 14:00 - 18:00
Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek zamířil
Czech POINT, ověřování podpisů a listin, eviden1. února do Vranova, aby zde se starostkou Katece obyvatel a pokladna.
řinou Jetelinovou probral aktuální záležitosti žitelefon na OÚ : 541 239 027
vota obce. Kraj má ve Vranově na co navazovat –
v loňském roce zde podpořil půdní vestavStarostka
Ing.
Kateřina
Jetelinová,
bu zdejší školy. Starostka Kateřina Jetelinová
tel. 724 183 498
s hejtmanem hovořila především o problému
Pondělí 8:00 - 12:00, 14:00 - 18:00
se zvýšenou silniční dopravou v obci, o potřebě
Středa 8:00 –12:00, 14:00 - 18:00
vybudovat ve Vranově nové chodníky a o dalších
Dále dle dohody na tel. 724 183 498
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.

TJ SOKOL PŘEJE
ŠTĚDRÉ VÁNOCE
A ÚSPĚŠNÝ
ROK 2019
SBOR
DOBROVOLNÝCH
V příštím roce oslaví naše jednota
HASIČŮ
100 let od svého založení. Doufáme,

že všichni
toto
všichni toto
Naše
činnost
v letošním
roce výročí
začala hodnocespolečně
důstojně
oslavíme.
ním 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.
VRANOV U BRNA - KOSTEL NAROZENÍ PANNY
masopustní průvod, ostatkovou zábavu, pálení
MARIE
čarodějnic, hody. Sportovní akce např. prvomájový fotbálek, soutěže v hasičských dovednos24. 12.
tech a podobně. Pracovní akce jsou například
15:00 Vánoční dětská mše svatá
úklid chodníků po zimní údržbě, sběr železné22:00 Půlnoční mše svatá s chrámovým sborem
ho šrotu, celoroční údržba a oprava techniky
a zbrojnice. Hlavním úkolem pro letošní rok je
uspořádání oslav 105. výročí založení sboru.

Pondělí 16:30 - 18:00
1. místostarostka Mgr. Martina Dobešová , tel.
777 834 896
Středa 16.30 - 18.00
Dále dle dohody na telefonních číslech

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

KAM NA VÁNOČNÍ MŠI

LELEKOVICE - KOSTEL SV. JAKUBA A FILIPA
24. 12.
24:00 půlnoční mše svatá s chrámovým sborem
Magnificat
Vítězná maska ostatkové zábavy, originálně
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
Velký pátek, den tichýPOUTĚ
a temný, kdy nad ránem
PODĚKOVÁNÍ
ZA ZÁŘIJOVÉ
VRANOVSKÉ
POJĎTE VSTOUPIT
DO
židovští představení za podpory lůzy a Římanů,
kteří hlavně chtějí zachovat klid, Ježíše odsoudili
KTAJEMSTVÍ
PANĚ MARII
VELIKONOC
k smrti. Ten, kdo přišel do světa hlásat lásku, léčil
Srdečně
k účasti
na
Za
letošnízveme
poutnívšechny
období spoluobčany
děkujeme vedení
obce
aktivitách
Svatého týdne
a slavení
Velikonoc.
Vranov
za vstřícnou
pomoc
při zajištění
dopravních značek, odvozu odpadků, a všem dobrovolSvatý ztýden,
Velikonoce,
neděle,
Zeleníkům
řad farníků
a přátelKvětná
za pomoc
s regulací
ný čtvrtek,
Velkýliturgie
pátek, sBílá
sobotadoprovoa neděle
dopravy,
zajištění
hudebním
Vzkříšení.
O co utady
vlastně
jde?
Proč veliká
noc
dem
a službou
oltáře,
úklidu
a výzdobě
chrá(Veliko-noce)?
tyto365
tradice,
svátmu,
propagaci, Odkud
pomoc pochází
při aktivitě
pro opraky a slavení? Jak souvisí tyto nejdůležitější křesťanské svátky s původními svátky jara?

naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
vu fresky. Kéž mocná přímluva a mateřská péče
zesměšněn, zbičován, ztýrán a nakonec popraPanny Marie, ke které již staletí putují poutníci z
ven potupnou smrtí, která byla vyhrazena zlorůzných koutů země, vám přinese každému hojčincům. Věříme-li, že to byl opravdu Boží Syn,
nost Božích milostí a požehnání.
jaký skandál to zde sledujeme? Poražený, nahý
P. P. Kříž, farář
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,
a všenu zatneme zuby a jdeme dál …

KLIDNÉ
a šťastné
Vánoční
svátky
O Velikonocích
si připomínáme
den, kdy
se zachvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
nejlepší
do nového roku Vám všem přejí
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 škola
prostor. Podobně
jako když
jarní
vranovská
a školka!
Prožijme
rok
Vesmírný Rozhodčí neodvolatelně rozhodl: ne
slunce znovu povolává k životu zdánlivě mrtvou
prohra,
ale vítězství! Je to 1:0 pro lásku, 1:0 pro
plný
úspěchů
pohody.
přírodu,radosti,
Bůh probouzí
z mrtvých kavěčnému
životu svého Syna. Tak opravdový život a tak velikou
lásku nedokáže udržet ani síla hrobu. Ještě než
ale nastává tato radost velikonoční neděle, procházíme v různých tradicích celý týden, předcházející této události.
Svatý Martin na svém bílém koni dorazil i do
Vranova.
S malým
se
Na Květnou
neděli jednodenním
před mší námzpožděním
kočičky a palvmové
pondělí
12. listopadu
předvedl
ve svévjel
plné
ratolesti
připomínají,
jak Ježíš
do
kráse
vranovské
Podkovy
světlého
Jeruzaléma
vítán veřejnosti.
jako král. Netrvá
dlouho
a dav
grošáka
na dláždění
náfanouškůzacinkaly
zjišťuje, ževpodvečer
toto asi nebude
jejich vysněměstí
z Lichtenštejna
předřímské
nastoupenými
ný králknížat
– silák,
co násilím porazí
okupanty,
řadami
vranovských
a školáčků. siTinechá
sem
a že místo
koruny ze školáků
zlata a drahokamů
dorazili
s rozžatými
nasadit korunu
z trní. lampiony, takže světelná

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.

PŘIJEL K NÁM SVATÝ MARTIN

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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A totobyla
slavíme,
protoneboť
se na Zelený
čtvrtek
noci
show
dokonalá,
vězte, že
bílýmdo
světmodlíme
Getsemanské
zahradě,
na Velký pátek
lem
zářili vtaké
kůň a jezdec.
Programovou
nose postíme
pohrouženi
do svého
nitra
a v neděli
vinkou
příjemného
podvečera
bylo
občerstvení
Vzkříšení
se radujeme.
koláčky
a horkým
čajem pro děti, a ochutnávka
svatomartinských vín a horkého svařáku pro
Srdečně
tedy přejeme
požehnané
Velikoty
už odrostlejší.
Svatý Martin
byl sprožití
přivítáním,
noc
a
zveme
všechny
vstoupit
do
tohoto
tajempřipraveným obětavými učiteli vranovské školy,
ství – rozpis
konkrétních
akcíi napřesrok…
bude od 25. března
spokojený
a slíbil,
že přijede
na stránkách http://www.dc-vranov.cz/index.
Petra Rychlá
php/ohlasky. A děti zveme naFoto:
„Velikonoční
hrkání“ - ohlašování poledne hrkačkami na Velký pátek a Bílou sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
kostelem.
Římskokatolická farnost Vranov u Brna

RESTAUROVÁNÍ
HEJTMAN
ŠIMEKVRANOVSKÉ KOSTELNÍ FRESKY
Nástropní freska zdobí
vranovský kostel již téTřetí etapa restaurování vranovské fresky nad
NAVŠTÍVIL
VRANOV
měř 300 let. Byla namalována brněnským mavarhanami směrem ke středu lodi skončila le-

Jihomoravský
hejtman
Bohumil
Šimek
zamířil
lířem Janem Jiřím
Etgensem
v roce
1738
aby
1.
února dochrám
Vranova,
aby zde se starostkou
vyzdobila
k nadcházejícím
oslavámKate500
řinou
probral
aktuální
záležitosti
žilet odJetelinovou
zjevení Panny
Marie
konaným
v roce
vota
Kraj
ve Vranově
na co navazovat
1740.obce.
Malba
je má
obrazovým
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V roce 2006
se odtrhla část fresky v presbytáři
poblíž vítězného oblouku. Následoval průzkum,
který ukázal, že malba je v havarijním stavu.
Omítka byla narušena četnými prasklinami a na
mnoha místech se odlučovala od svého podkladu. Za podpory Ministerstva kultury a Jihomoravského kraje začalo v roce 2016 restaurování
fresky. V první fázi byla zafixována odpadávající
omítková vrstva, dále probíhá po jednotlivých
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DPH. 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.

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ

tos na podzim. Tato etapa stála 1.754 000 Kč.
Z programu záchrany kulturního dědictví akci
podpořilo Ministerstvo kultury a Jihomoravský
kraj. Podařilo se nám uhradit letošní spoluúčast
114.000,-Kč a práci BOZP za 16.940,- Kč. Fixaci
jistícího lanka provedla darem fy Sasta, děkujeme. V opravené části proběhla montáž nového
osvětlení za 27.189,-Kč. Děkujeme všem dárcům
za modlitební a také finační podporu. Příští etapa by mohla být poslední pokud budeme mít
dostatek prostředků. Proto děkujeme i nadále
za podporu tomuto dílu. Bez pomoci Vás dárců to nezvládneme. Proto se na vás obracíme s
prosbou:Bohumil
PODPOŘTE
JEDNOU Kateřinou
KORUNOU.
Hejtman
ŠimekNÁS
se starostkou
Jak to můžete
udělat?
Věnováním
jedné
koruny
Jetelinovou.
Foto:
Jihomoravský
krajský
úřad
za den, tedy 365,- Kč za rok (nebo i více) a zasláním celkové částky na farní bankovní účet: 4 200
261 166 / 6800 (Sberbank) Při zaslání daru dejte,
prosím, do poznámky slovo: FRESKA
Na farních stránkách najdete bližší
informace: www.dc-vranov.cz
Klára Komosná, Pavel Kříž

Vítězná maska ostatkové zábavy, originálně
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
Velký pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
Ohlédnutí
za hody
hasičů
POJĎTE VSTOUPIT
DO a oslavami
židovští představení za podpory lůzy a Římanů,
kteří hlavně chtějí zachovat klid, Ježíše odsoudili
TAJEMSTVÍ VELIKONOC
k smrti. Ten, kdo přišel do světa hlásat lásku, léčil
Srdečně zveme všechny spoluobčany k účasti na
aktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
Svatý týden, Velikonoce, Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a neděle
Vzkříšení. O co tady vlastně jde? Proč veliká noc
(Veliko-noce)? Odkud pochází tyto tradice, svátky a slavení? Jak souvisí tyto nejdůležitější křesťanské svátky s původními svátky jara?
O Velikonocích si připomínáme den, kdy se zachvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
naplněné nadějí, životem a láskou, nikoliv temný,
mrtvý a chladný prostor. Podobně jako když jarní
slunce znovu povolává k životu zdánlivě mrtvou
přírodu, Bůh probouzí z mrtvých k věčnému životu svého Syna. Tak opravdový život a tak velikou
lásku nedokáže udržet ani síla hrobu. Ještě než
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
vojáciBielak
přivedení
zrádcem
Jidášem.
Foto:
Andrey
(hasičské
oslavy)
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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

Foto: Petra Rychlá (hody) 		

HEJTMAN
ŠIMEK
PŘÁNÍ K VÁNOCŮM
NAVŠTÍVIL
Rád bych se přidal k VRANOV
přáním, a popřál za farní ro-

dinu Všem čtenářům zpravodaje krásné svátky
Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek zamířil
vánoční. Krom toho, co se obvykle přává, vám
1. února do Vranova, aby zde se starostkou Katepřeji k rozbalování dárků malinko onoho vánočřinou Jetelinovou probral aktuální záležitosti žiního posvátného ticha, do kterého se narodil Jevota obce. Kraj má ve Vranově na co navazovat –
žíš, jehož narození ovlivnilo počítání letopočtu a
v loňském roce zde podpořil půdní vestavchod dějin lidstva. Něžně, nepatrně, nenásilně, s
bu 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.

láskou. Kéž se Vám podaří připojit se k nebeské
WiFi tohoto usměvavého malého-velkého Dárce, a dovolit si být s ním on-line, signálem od
srdce k srdci. Do Nového roku přeji hodně radostí, vděčností, a silnější - rychlejší připojení :-)
P. P. Kříž, farář

KNÍŽE Z LICHTENŠTEJNA NA SLAVNOSTI VŠECH
SVATÝCH

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.
Na soukromou
rodinnou návštěvu do Vranova
zavítal ve čtvrtek 1. listopadu lichtenštejnský
kníže Hans Adam II s rodinou, aby se zúčastnil mše svaté za své předky v kostele Narození
Panny Marie na Vranově a po ní se pomodlil
za zesnulé svého rodu v kryptě pod kostelem. Mši
vedl pomocný biskup brněnský Pavel Konzbul.
Chrámem zněla čeština i němčina a úžasný hudební doprovod varhan, trubky a zpěvu. Setkání
zpestřili historičtí vojáci, jejichž členem je také
Naše činnost v letošním roce začala hodnoceemeritní starosta Vranova - pan Nečas. Z histoním uplynulého roku na valné hromadě sborického děla zadunělo několik salv za milého
ru. Hodnotili jsme loňský rok, ale zároveň jsme
hudebního doprovodu dětí vranovské školy
sestavovali plán činnosti na rok letošní. Valná
s panem učitelem Martinem Ryšánkem. Paní
hromada se konala 13. ledna v sále obecního
ředitelka Zuzana Černá předala knížeti dáredomu a navštívili ji i zástupci Okresního sdruček - ručně vyrobeného anděla - a děti se těšily
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do plánu
z toho, že si mohou podat ruku s knížetem a
činnosti jsme zařadili akce kulturní, ale také
princeznou Sophií. Divily se, že princezna neměsportovní a pracovní. Z kulturních akcí např.
la na hlavě korunku. Ale byla usměvavá a příjemmasopustní průvod, ostatkovou zábavu, pálení
ná, jako všichni z rodiny.
čarodějnic, hody. Sportovní akce např. prvomáPo tomto vřelém přijetí se rodina odebrala do
jový fotbálek, soutěže v hasičských dovednosprostor severního křídla Duchovního centra,
tech a podobně. Pracovní akce jsou například
kde kníže Hans Adam a představený vranovúklid chodníků po zimní údržbě, sběr železnéských paulánů o. Karel Hanslík odhalili společně
ho šrotu, celoroční údržba a oprava techniky
pamětní desku, která připomíná, že v tomto roce
a zbrojnice. Hlavním úkolem pro letošní rok je
se začala dostavba prostor pro poutníky a farníuspořádání oslav 105. výročí založení sboru.
ky. Na vybudování přízemí přispěl pan kníže.
Následovala prohlídka výstavy o poutním místě,

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ

Hejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
Jetelinovou.
Foto:
Jihomoravský
krajský
chutný
oběd,
o který
se postarala
paníúřad
Kapounová se svými spolupracovníky. Pak přišly na
řadu přátelské rozhovory se členy rodiny, paní
starostkou a místostarostkou, paulány, zástupci
stavební firmy a dalšími. Knížecí rodina působila velmi spokojeně a uvolněně. Pro všechny
to bylo krásné setkání. Po obědě a předání
pozorností na památku, pan kníže na rodinu
zahvízdal na prsty k odjezdu a minibusem se
celá rodina vydala zpět do Vídně. Doufejme,
že se i nadále podaří budovat krásné vztahy
s knížecí rodinou na všech úrovních.
P. P. Kříž, farář
Foto: Dušan Kadlec

Vítězná maska ostatkové zábavy, originálně
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
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Návštěva knížete HanseVelký
Adama
II.den
ve Vranově
pátek,
tichý a temný, kdy nad ránem

POJĎTE VSTOUPIT DO
TAJEMSTVÍ VELIKONOC

Srdečně zveme všechny spoluobčany k účasti na
aktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
Svatý týden, Velikonoce, Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a neděle
Vzkříšení. O co tady vlastně jde? Proč veliká noc
(Veliko-noce)? Odkud pochází tyto tradice, svátky a slavení? Jak souvisí tyto nejdůležitější křesťanské svátky s původními svátky jara?
O Velikonocích si připomínáme den, kdy se zachvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
naplněné nadějí, životem a láskou, nikoliv temný,
mrtvý a chladný prostor. Podobně jako když jarní
slunce znovu povolává k životu zdánlivě mrtvou
přírodu, Bůh probouzí z mrtvých k věčnému životu svého Syna. Tak opravdový život a tak velikou
lásku nedokáže udržet ani síla hrobu. Ještě než
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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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

