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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
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
Velký pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
POJĎTE
VSTOUPIT DO hasičů
Sbor dobrovolných
židovští představení za podpory lůzy a Římanů,
kteří hlavně chtějí zachovat klid, Ježíše odsoudili
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lásku, poléčil
V polovině měsíce ledna
jsme provedli hodno- klyže,
a proto
bylopřišel
nutnédo
masopustní
průvod

cení uplynulého
roku naspoluobčany
valné hromadě
sboru.
Srdečně
zveme všechny
k účasti
na
Hodnotili
jsme
uplynulý
rok,
ale
zároveň
aktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.jsme
projednávali plán činnosti pro letošní rok. Valná
hromada
se konala
12. ledna
v sále
obecního
Svatý
týden,
Velikonoce,
Květná
neděle,
Zeledomu
a navštívili
i zástupci
ný
čtvrtek,
Velkýji pátek,
BíláOkresního
sobota asdružení
neděle
hasičů Čech,
a Slezska
místostarostka
Vzkříšení.
O coMoravy
tady vlastně
jde?a Proč
veliká noc
obce. Plán činnosti
jsme
sestavili
akcí kultur(Veliko-noce)?
Odkud
pochází
tytoz tradice,
svátních,
ale takéJak
sportovních
a pracovní
činnosti.
Z
ky
a slavení?
souvisí tyto
nejdůležitější
křeskulturních
akcí
např.
masopustní
průvod,
ostatťanské svátky s původními svátky jara?
kovou zábavu, pálení čarodějnic, hody. SportovníVelikonocích
akce např. prvomájový
fotbálek,
Dětské
řáděO
si připomínáme
den,
kdy se
zaní
s
hasiči
apod.
chvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
naplněné nadějí, životem a láskou, nikoliv temný,
mrtvý a chladný prostor. Podobně jako když jarní
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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
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jako tolik věcí v našem životě? Co
napečených
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.
O týden později přišly na ostatkovou zábavu
také zajímavé masky a byla uspořádána soutěž
Římskokatolická
farnost
u Brna
o nejlepší masku.
Z dvanácti
masekVranov
byl nejlépe
hodnocen Béda Trávníček v podání Petra Klimeše. Večerní zábava se velmi vydařila a došlo i na
pochování basy. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Kmo3.

HEJTMAN ŠIMEK
NAVŠTÍVIL VRANOV
Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek zamířil
1. února do Vranova, aby zde se starostkou Kateřinou Jetelinovou probral aktuální záležitosti života obce. Kraj má ve Vranově na co navazovat –
v loňském roce zde podpořil půdní vestavbu zdejší školy. Starostka Kateřina Jetelinová
s hejtmanem hovořila především o problému
se zvýšenou silniční dopravou v obci, o potřebě
vybudovat ve Vranově nové chodníky a o dalších
investičních záměrech v obci.
Nejbližší plánované akce budou v polovině dubHejtman Šimek ve Vranově zakončil svou prana úklid chodníků po zimní údržbě, pálení čacovní návštěvu obcí na Brněnsku. Předtím stihl
rodějnic 30. dubna a prvomájový fotbálek. Děti
absolvovat návštěvu také v Ochozi u Brna a v Bí- Hejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
začaly nacvičovat Besedu na hody, které se letos
lovicích nad Svitavou.
Jetelinovou. Foto: Jihomoravský krajský úřad
budou konat 21. září. Nácviky se konají každou
středu a čtvrtek v 16,30 v tělocvičně základní
školy. Na 1. června je naplánováno ,,Dětské řádění s hasiči‘‘.
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
V únoru školníVSTOUPIT
družina tradičně uspořádala
POJĎTE
DO dětský karneval. Reje masek získávají v současné
době stále více obliby
nejen u dětí. Rok od roku
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
přibývají krásné a nápadité masky. Děkujeme

Srdečně
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k účasti na
rodičům
a všem,
kteříspoluobčany
malým představitelům
aktivitách
týdne a slavení
Velikonoc.s výrůzných Svatého
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i věcí, pomáhají
robou či opatřením opravdu skvělých maškar.
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(Veliko-noce)? Odkud pochází tyto tradice, svátkyNa
a slavení?
souvisí
tyto nejdůležitější
křespřelomuJak
února
a března
se během čtrnácti
ťanské
svátkyi předškolní
s původními
svátky
jara? lyžařského
dnů školní
děti
účastnily
výcviku v Karlově, ale jaro už se kvapem blíží!
OMoc
Velikonocích
se těšíme.si připomínáme den, kdy se zachvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
naplněné nadějí, životem a láskou, nikoliv
Vaši temný,
školáci.
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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Velký pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
židovští představení za podpory lůzy a Římanů,
kteří hlavně chtějí zachovat klid, Ježíše odsoudili
k smrti. Ten, kdo přišel do světa hlásat lásku, léčil
naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
zesměšněn, zbičován, ztýrán a nakonec popraven potupnou smrtí, která byla vyhrazena zločincům. Věříme-li, že to byl opravdu Boží Syn,
jaký skandál to zde sledujeme? Poražený, nahý
a mrtvý Bůh s tělem k nepoznání dobitým visí na
dřevěném kříži někde mezi nebem a zemí. Ticho
a prázdnota. Na hrob přivalili kámen. Bílá sobota.
Tak to je konec? Takto beznadějně končí i tento
příběh stejně jako tolik věcí v našem životě? Co
dělat, nu zatneme zuby a jdeme dál …
Pak ale přichází nedělní jitro a zprvu neuvěřitelná zpráva – hrob je prázdný. Víte co to znamená?
Vesmírný Rozhodčí neodvolatelně rozhodl: ne
prohra, ale vítězství! Je to 1:0 pro lásku, 1:0 pro
život, 1:0 pro pravdu! Jako když se sněženky prodírají promrzlou zemí a zima je poražena, jsou
nyní poraženy smrt, zlo a temnota a to jednou
provždy.
A toto slavíme, proto se na Zelený čtvrtek do noci
modlíme v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
se postíme pohrouženi do svého nitra a v neděli
Vzkříšení se radujeme.
Srdečně tedy přejeme požehnané prožití Velikonoc a zveme všechny vstoupit do tohoto tajemství – rozpis konkrétních akcí bude od 25. března
na stránkách http://www.dc-vranov.cz/index.
php/ohlasky. A děti zveme na „Velikonoční hrkání“ - ohlašování poledne hrkačkami na Velký pátek a Bílou sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
kostelem.
Římskokatolická farnost Vranov u Brna

HEJTMAN
ŠIMEK veřejného jednání zastupitelstva
Zpráva z druhého
NAVŠTÍVIL
VRANOV
Druhé veřejné zasedání
zastupitelstva obce Vranov se konalo v úterý 18. 12. 2018 v zasedací míst-

nosti Obecního domu, Vranov 24. Jednání byli přítomni všichni členové zastupitelstva: Kateřina
Jihomoravský
hejtman
BohumilRoman
ŠimekJonáš,
zamířil
Jetelinová, Martina
Dobešová,
Zuzana Černá, Pavel Galík, Jindřich Skácel, Miloslav
1. Křivánek,
února do Eduard
Vranova,Filka,
aby Robert
zde se starostkou
Škarecký. ZKateřad občanů se jednání zúčastnili: RSDr. Karel Holešovřinou
probralpan
aktuální
záležitosti
žiský, Jetelinovou
Jarmila Dostálová,
Michek
s partnerkou,
paní Jedličková se synem, paní Vaňková, pan
vota
obce.
Kraj
má
ve
Vranově
na
co
navazovat
–
Vaněk, paní Kunovská
v loňském roce zde podpořil půdní vestavbuNazdejší
školy.jednání
Starostka
Jetelinová
programu
byly Kateřina
aktuální otázky
o činnosti zastupitelstva, všeobecná diskuze, interpes lace
hejtmanem
hovořila
především
o
problému
členů ZO, dále projednání rozpočtu
svazku obcí Ponávka 2019, rozpočtu obce Vranov na rok
se2019
zvýšenou
silniční
dopravou
v obci,
o potřebě
a konečně
schválení
smluv
a smluvních
vztahů.
vybudovat ve Vranově nové chodníky a o dalších
investičních
záměrech
v obci.
Na úvod jednání
zazněly
aktuální informace: Hotovo je hřiště Turisťák, předáno s nedodělky a
bude doděláno, jakmile to počasí umožní. Ve škole jsou dodělány šatny, téměř hotovy jsou i třídy,
Hejtman
Šimek ve
Vranově
zakončil
svou
praje vymalováno;
koncem
ledna
se bude
žádat
o kolaudaci tak, aby proběhla v půlce února.
V obci
proběhlo
úspěšně
rozsvěcení
vánočního
covní
návštěvu
obcí
na Brněnsku.
Předtím
stihl stromu, dnes je beseda s občany.
absolvovat návštěvu také v Ochozi u Brna a v Bí- Hejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
Starostka
závaznéFoto:
vyhlášce
Obce Vranov
1/2012
lovicích
nad předložila
Svitavou. ke schválení Přílohu k Obecně
Jetelinovou.
Jihomoravský
krajskýč.úřad
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku pro poplatníka zůstane na rok 2019 stejná, tj.
500,-- Kč. Sazba poplatku pro poplatníka je tvořena z pevné částky 250,-- Kč za osobu a kalendářní
rok a z částky stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok.

SBOR
DOBROVOLNÝCH
Starostka předložila nabídky na zpracování Přezkoumání hospodaření obce Vranov za rok 2018.
Byly osloveny firmy Kreston A&CE Consulting, s.r.o., AUDIT AK CONSULT, s.r.o., BDO CA s.r.o. ZaHASIČŮ
stupitelstvo vybralo firmu BDO CA s.r.o., která nabídla provedení Přezkoumání hospodaření obce

Vranov
za rokv 2018
za cenu
28 000,-bez DPH.
Naše
činnost
letošním
roceKčzačala
hodnocením uplynulého roku na valné hromadě sbopředložila
ke schválení
nabídku
ru.Starostka
Hodnotilidále
jsme
loňský rok,
ale zároveň
jsme na zpracování projektové dokumentace, včetně
inženýrsképlán
činnosti,
na akci
přístup do objektu základní školy Vranov od firmy Pam
sestavovali
činnosti
na Bezbariérový
rok letošní. Valná
Arch, s.r.o.,
Brno, IČ:13.
26289491,
to za
cenu 54 000,- Kč bez DPH. Jde o lávku, jejíž konstrukce
hromada
se konala
ledna v asále
obecního
budeaz navštívili
žárového jizinku,
přístupová
cesta ze
zatravňovacích dlaždic, včetně napojení na komunidomu
i zástupci
Okresního
sdrukacihasičů
obce před
žení
Čech,školou.
Moravy a Slezska. Do plánu
V diskuzi
k návrhu
vystoupil
Miloslav Křivánek
činnosti
jsme
zařadili
akce kulturní,
ale takés názorem, že se mu zdá cena za projektovou dokumentaci
vysoká,
jde jenakcí
o kovovou
sportovní
a příliš
pracovní.
Z když
kulturních
např. lávku a 70 m komunikace.
V následném
hlasování
byla nabídka
firmy
Pam Arch s.r.o. poměrem 6 hlasů pro a jednoho proti
masopustní
průvod,
ostatkovou
zábavu,
pálení
schválena.
Dva
zastupitelé
se
hlasování
zdrželi.
čarodějnic, hody. Sportovní akce např. prvomájový fotbálek, soutěže v hasičských dovednosStarostka předložila ke schválení nabídku od firmy TRDesign s.r.o., IČ: 06647448 na zpracování
tech a podobně. Pracovní akce jsou například
studie uspořádání křižovatky ulice Březina s Alejí (křižovatka u myslivny). Cena za zpracování stuúklid chodníků po zimní údržbě, sběr železnédie má činit 40 000,- Kč vč. DPH. Zastupitelstvo tuto nabídku schválilo.
ho šrotu, celoroční údržba a oprava techniky
a Starostka
zbrojnice.předložila
Hlavním úkolem
pro nabídku
letošní rok
je Vítězná
maska
zábavy,na
originálně
ke schválení
od firmy
ALIS spol.
s r.o.,ostatkové
IČ: IČ 00672416
nový účetní
uspořádání
oslav
105.
výročí
založení
sboru.
ztvárněná
trojice
sady
záchodového
vybavení.
program KEO 4 za cenu 26 738,-Kč bez DPH. Roční udržovací poplatek je 7 870,- Kč bez
DPH. Zastupitelstvo nabídku schválilo.
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
Velký pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
V bodě Všeobecná
diskuze a interpelace
členů ZO vystoupila předsedkyně finančního výboru ZuPOJĎTE
VSTOUPIT
DO
židovští představení za podpory lůzy a Římanů,
zana Černá a informovala o jednání výboru 6. 12. 2018, na kterém proběhla kontrola hospodaření
kteří hlavně chtějí zachovat klid, Ježíše odsoudili
obce – kontroloval se
pohyby v pokladně, namátkově faktury, kontrola rozpočtového opatření č.
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
k smrti. Ten, kdo přišel do světa hlásat lásku, léčil
11, kontrola vyhlášky o poplatku za odpad; FV projednal návrh rozpočtu obce i rozpočtu Svazku

naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
obcí Ponávka.
Srdečně
zveme všechny spoluobčany k účasti na
zesměšněn,
ztýrán a3. nakonec
Předseda
kontrolního
výboru
Miloslav
Křivánek
informoval ozbičován,
jednání výboru
12. 2018,poprakdy
aktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
ven
potupnou
smrtí,
která
byla
vyhrazena
zloproběhlo školení týkající se provádění inventur, příprava inventarizačních seznamů
a příprava
čincům.
Věříme-li,
že
to
byl
opravdu
Boží
Syn,
inventur.
Svatý
týden, Velikonoce, Květná neděle, Zelejaký
skandál to
zde sledujeme?
nahý
pan Jindřich
Skácel
informoval
o schůzi
výboru, přiPoražený,
kterém pronýPředseda
čtvrtek, pořádkového
Velký pátek, výboru
Bílá sobota
a neděle
a mrtvý Bůh s tělem k nepoznání dobitým visí na
běhla namátková
kontejnerů
na tříděný
Vzkříšení.
O co tady kontrola
vlastně jde?
Proč veliká
noc odpad – stav je žalostný, obyvatelé špatně třídí
dřevěném kříži někde mezi nebem a zemí. Ticho
odpad.
(Veliko-noce)?
Odkud pochází tyto tradice, sváta prázdnota. Na hrob přivalili kámen. Bílá sobota.
ky a slavení? Jak souvisí tyto nejdůležitější křesTak to je 1.
konec?
Takto
končí
i tento
Z řadsvátky
občanů
vystoupil ssvátky
dotazy
RSDr. Karel Holešovský:
Již dříve
se beznadějně
projednávalo
navýšení
ťanské
s původními
jara?
příběh
stejně
jako
tolikCo
věcí
našem
rozpočtu na rekonstrukci školy o nový vstup a dveře,
tedy
Kč 500
000,--.
to vtedy
nyníživotě?
je, kdyžCo
dělat, nu zatneme zuby a jdeme dál …
je to zrealizováno
a teď se má
dělat
projekt?
O už
Velikonocích
si připomínáme
den,
kdy
se za- 2. Mám otázky k rozpočtu: a) Kolik jsou splátky na
kanalizaci?
b)
Jaká
částka
jde
na
plat
starostky?
chvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
Pak ale přichází nedělní jitro a zprvu neuvěřitelnaplněné nadějí, životem a láskou, nikoliv temný,
Odpověď starostky: 1. Částka Kč 500 000,-- na lávku
nový vstup
doješkoly
dosud
nebyla
náazpráva
– hrob
prázdný.
Víte
co to vyčerpáznamená?
mrtvý a chladný prostor. Podobně jako když jarní
na, současný vstup je pouze provizorní a stál Kč 116
000,--. Nyní
je potřeba
udělat projekt
a po téne
Vesmírný
Rozhodčí
neodvolatelně
rozhodl:
slunce znovu povolává k životu zdánlivě mrtvou
vstup řádně dokončit.
prohra, ale vítězství! Je to 1:0 pro lásku, 1:0 pro
přírodu, Bůh probouzí z mrtvých k věčnému živoživot, 1:0 pro pravdu! Jako když se sněženky protu 2svého
opravdový
život ajde
takzvelikou
b) Syna.
Na Tak
odměny
zastupitelů
rozpočtu dírají
částkapromrzlou
Kč 1 300 000,-starostky jsou
se
zemí aročně.
zima Plat
je poražena,
lásku
nedokáže
udržetprovoz
ani sílaúřadu,
hrobu.
Ještě
než
nachází
v paragrafu
který
je včetně
platůporaženy
zaměstnanců,
spadají ai další
ponyní
smrt, ale
zlo kam
a temnota
to jednou
aleložky,
nastává
tato
radost
velikonoční
neděle, rozpočtu
pronapř.
nákup
techniky.
V současném
bylo k 31. 10. 2018 vyčerpáno Kč 1 790 000,--,
provždy.
cházíme
v různých
tradicích
celý
týden, předcháv návrhu
rozpočtu
se počítá
s částkou
Kč 2 000 000,--. Položky v tomto paragrafu je možné jednotzející
události.nicméně toto zde nemám k dispozici.
livětéto
rozúčtovat,
A toto slavíme, proto se na Zelený čtvrtek do noci

modlíme v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
Na2Květnou
nedělisplácí
předtřimší
nám kočičky a pala)
Obec
úvěry:
se postíme pohrouženi do svého nitra a v neděli
mové
ratolesti
připomínají,
jak Ježíš kde
vjelzbývá
do doplatit Kč 972 213,-- na školu
– půdní
vestavba podkroví,
Vzkříšení se radujeme.
Jeruzaléma
vítán zbývá
jako král.
Netrvá
dlouho a dav
- na kanalizaci,
Kč 22
916 650,-fanoušků
zjišťuje,
že
toto
asi
nebude
jejich
vysně- na kanalizační přípojky, zbývá Kč 2 125 000,--.
Srdečně tedy přejeme požehnané prožití VelikonýCelková
král – silák,
co všech
násilímúvěrů
porazíobce
římské
výše
je okupanty,
Kč 26 013 863,--, roční splátky pak činí Kč 1 766 700,-noc a zveme všechny vstoupit do tohoto tajema že
. místo koruny ze zlata a drahokamů si nechá
ství – rozpis konkrétních akcí bude od 25. března
nasadit korunu z trní.
na stránkách http://www.dc-vranov.cz/index.
V dalším bodě programu starostka předložila zastupitelstvu na vědomí rozpočet Svazku obcí Pophp/ohlasky.
A děti
zvemedne
na „Velikonoční
rok 2019.
Rozpočet
byl schválen
na zasedání
Svazku obcí
Ponávka
17. 12. 2018 hrkázáNanávka
Zelenýnačtvrtek,
který
je ve skutečnosti
plačtivý
ní“Rozpočet
- ohlašování
poledne ve
hrkačkami
na Velký
pástupci
Svazku
obcí
Ponávka
a
následně
byl
vyvěšen.
byl
schválen
shodné
výši
příjmů
(„zelený“ vznikl zkomolením německého „Greintek
a
Bílou
sobotu
v
11.45
sraz
na
náměstí
před
i výdajů 90do
000,-Kč.
ZastupitelstvoJežíš
vzaloslaví
rozpočet
donnerstag“
„Gründonnerstag“),
se na vědomí.
kostelem.
svými přáteli tradiční židovský svátek Pesach forStarostka
dále
předložila
ke
schválení
návrh
rozpočtu
Obce Vranov na rok 2019. Návrh rozpočmou večeře s vínem, nekvašenými chleby a petu bylberánkem.
řádně vyvěšen
úřední
desce,
projednán
ve finančním výboru, datum vyvěšení 30. 11.
čeným
Těžkona
říci,
čím je
šokuje
více,
Římskokatolická farnost Vranov u Brna
2018,
dne
18.ke12.
2018. Vvzhlíželi,
návrhu rozpočtu
zda,
kdyžsňat
jako
ten,
kterému
pokleká Obce Vranov je zapracován rozpočet příspěvkové
organizace
ZŠ
a
MŠ
na
rok
2019
ve
výši
900.000,-Kč
na
provoz
ZŠ a MŠ, příspěvek Svazku obcí
a myje jednomu po druhém nohy špinavé od praPonávka
ve
výši
30.000,-Kč
a
příspěvek
na
ZJ
SDH
ve
výši
270.000,-Kč. Návrh rozpočtu tvoři
chu, či když trhaje chléb a podávaje kolem stolu
přílohu
zápisu
a je
webových
stránkách obce. Zastupitelstvo předložený rozpočet
pohár
s vínem
říká,
že zveřejněn
toto je jehonatělo
a krev, kteVranovzanavšechny.
rok 2019Nakonec
schválilo.
ré Obce
se vydávají
společně odchází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
6
2

V bodě SchváleníŠIMEK
smluv a smluvních vztahů starostka předložila ke schválení Dodatek č. 1 Kupní
HEJTMAN
smlouvy č. OÚ Vranov /2018/01 s firmou DUALIS, SE, IČ: 01713841. Jedná se o dodatek ke smlouvě
na dodávku vnitřního
vybavení v rámci akce Přístavba základní školy Vranov. Dodatkem se mění
NAVŠTÍVIL
VRANOV
termín plnění. Dodatek byl schválen s tím, že se prodlužuje termín dodání díla na 29. 3. 2019
Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek zamířil
předložila
kese
schválení
Dodatek
1. Starostka
února do dále
Vranova,
aby zde
starostkou
Kate- č. 37 Smlouvy o nájmu majetku, provozování vodovodu
pro veřejnou
potřebu
obce
Vranov a o
řinou
Jetelinovou
probral
aktuální
záležitosti
ži-poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem
dnemá
18.ve
9. Vranově
2000 s BVK
ve kterém–je upraveno vodné na rok 2019. Cena za vodné na
vota
obce.zeKraj
na a.s.,
co navazovat
2019 jeroce
34,61zde
Kč/m3
bez DPH,
a dálevestavdodatek řeší výši nájemného za využívání infrastruktury
v rok
loňském
podpořil
půdní
výši 290.000,-Kč. Příslušné
usnesení
bylo jednomyslně schváleno.
buvezdejší
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.

Zpráva z třetího veřejného jednání zastupitelstva

Hejtman Šimek ve Vranově zakončil svou pracovní návštěvu obcí na Brněnsku. Předtím stihl
absolvovat
návštěvu
také
v Ochozi u Brna
v Bí- se
Hejtman
Šimek
se starostkou
Třetí veřejné
zasedání
zastupitelstva
obcea Vranov
konaloBohumil
v úterý 5.
2. 2019
v zasedacíKateřinou
místnoslovicích
nad Svitavou.
Jetelinovou.
Foto: Jihomoravský
ti Obecního
úřadu, Vranov 24. Přítomni byli členové
zastupitelstva
obce Zuzana krajský
Černá, úřad
Martina
Dobešová, Eduard Filka, Pavel Galík, Kateřina Jetelinová, Roman Jonáš, Miloslav Křivánek, Robert
Škarecký, omluven byl Jindřich Skácel.
Na programu jednání byly aktuální otázky o činnosti ZO, dále všeobecná diskuze, interpelace
členů ZO, schválení Výroční zprávy o činnosti obecního úřadu Vranov v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018, schválení pronájmu prostor Obecního domu Vranov
24 za účelem provozu obchodu s potravinami a smíšeným zbožím za spoluúčasti obce Vranov,
projednání žádostí o dotace a konečně schválení smluv se smluvními stranami.
V prvním bodě byly podány aktuální informace o obecním plese, který se konal 19. ledna, dále o
Naše
činnost v letošním
roce
začala hodnocepřipravovaných
projektech
k žádostem
o dotace, řešila se zimní údržba, práce související s ukonním
uplynulého
na valné
hromadě
sbo- katastru nemovitostí včetně obecních pozemků
čením
přístavbyroku
ZŠ. Zazněly
informace
o revizi
ru.a Hodnotili
jsme
loňský
zároveň
o termínech
6. 2.,
18. 2.rok,
a 19.ale
2. 2019,
kdyjsme
v době od 12:00 do 17:00 hod řešily pracovnice Katasestavovali
plán činnosti
namístnosti
rok letošní.
Valná
strálního úřadu
v zasedací
radnice
s pozvanými občany nesoulady mezi katastrálními
mapamise
a skutečným
informace o tom, že v úterý 12. 2. nebo ve středu 13. 2.
hromada
konala 13.stavem.
ledna vPadla
sále také
obecního
nepoteče
v obci voda
z důvodu
havárie nasdruhlavním přívodním řadu.
domu
a navštívili
ji i zástupci
Okresního
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do plánu
Starostka
předložila
schválení
nabídku
na zpracování projektové dokumentace na rozšíření
činnosti
jsme
zařadilikeakce
kulturní,
ale také
veřejnéhoa osvětlení
Vranov odakcí
firmy
ELEKTROPROJEKT Hasoň, Boskovice, IČ: 13716069 za
sportovní
pracovní.v obci
Z kulturních
např.
cenu 59 290,-Kč
vč. ostatkovou
DPH. Jedná zábavu,
se o projekt
na rozšíření VO v lokalitě ulice Příhon, Hodní, Dolní,
masopustní
průvod,
pálení
V Sadech hody.
a konec
ulice Kateřinské.
Jedná
se o dlouhodobý plán na základě požadavků občanů.
čarodějnic,
Sportovní
akce např.
prvomáZastupitelstvo
nabídkuv jednohlasně
schválilo.
jový
fotbálek, soutěže
hasičských dovednostech a podobně. Pracovní akce jsou například
Starostka
předložila
ke schválení
nabídku
od firmy RPA Tender s.r.o. IČ: 29367107 na zajištění výúklid
chodníků
po zimní
údržbě, sběr
železnéběrového
řízení
na
zhotovitele
zakázky
malého
ho šrotu, celoroční údržba a oprava techniky rozsahu - stavební práce – Chodník Na Grunty
II etapa. Cena
za zajištění
je letošní
35 tis. Kč
bez
Zastupitelstvo
nabídku
schválilo
a pověřilo
a –zbrojnice.
Hlavním
úkolemVŘ
pro
rok
je DPH.
Vítězná
maska ostatkové
zábavy,
originálně
starostku
obce
podpisem
smlouvy
s
firmou
RPA
Tender.
uspořádání oslav 105. výročí založení sboru.
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
Velký pátek,
den tichý
a temný, kdy
nad ránem
Starostka předložila ke schválení nabídku na zpracování
projektové
dokumentace
na opravu
těPOJĎTE
VSTOUPIT
za podpory
lůzy azaŘímanů,
židovští
locvičny v základní
škole VranovDO
od firmy PAM ARCH
s.r.o., představení
Ječná 29a, Brno,
IČ: 26289491
cenu
kteří hlavně
chtějí zachovat
klid, Ježíše
odsoudili
69 000,- Kč bez DPH. Jednalo by se o komplet vybourání
podlahy,
okna, obklady,
oklep
stěn,
TAJEMSTVÍ
k smrti.
Ten, kdo
přišel
světa
hlásat slásku,
léčil
očistění na základníVELIKONOC
zdivo, nově by se zrealizovalo
Sportovní
povrch
nado
nový
podklad
izolací,

našepokud
nemoci
a osušoval
naše slzy,
je zostuzen,
sanacezveme
obvodových
stěn,
2 stěny ccak 20
m, podřezání,
nepůjde
tak chemicky
ošetřit,
zpráSrdečně
všechny
spoluobčany
účasti
na
zesměšněn,
zbičován,
ztýránpodhledy,
a nakonecobklad
popravy
specialisty,
nová
okna,
plastová,
nové
parapety,
nové
odolné
a
akustické
aktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
ven potupnou
smrtí, která
byla vyhrazena
zlostěn nové po celém obvodu, nové osvětlení v podhledu,
elektro napojení
projektantem.
Odhad
nákladů cca 1,5 milionu korun bez DPH, projektové
práce odhadem
bez DPH.
Obec
čincům.
Věříme-li,69.000
že to korun
byl opravdu
Boží
Syn,
Svatý týden, Velikonoce, Květná neděle, ZeleVranov jinou tělocvičnu nemá, v tělocvičně je velkýjaký
pohyb
osob to
všech
kategorií
a každý
skandál
zdevěkových
sledujeme?
Poražený,
nahý
ný čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a neděle
den v tělocvičně mimo školní výuku probíhají zájmové
sportovní
činnosti.
Tělocvična
je vícevisí
jakna
a mrtvý
Bůh s tělem
k nepoznání
dobitým
Vzkříšení. O co tady vlastně jde? Proč veliká noc
20 let bez oprav, v tělocvičně se zejména objevujedřevěném
vlhkost a je
zdeněkde
také nedostatečné
kříži
mezi nebem aosvětlení.
zemí. Ticho
(Veliko-noce)?
Odkud
pochází
tyto tradice,
svát- dokumentace na opravu tělocvičny v základní
Zastupitelstvo
nabídku
na zpracování
projektové
a prázdnota. Na hrob přivalili kámen. Bílá sobota.
kyškole
a slavení?
Jak
souvisí
tyto
nejdůležitější
křesVranov od firmy PAM ARCH schválilo a pověřilo
podpisem
smlouvy. končí i tento
Tak starostku
to je konec?
Takto beznadějně
ťanské svátky s původními svátky jara?
příběh stejně jako tolik věcí v našem životě? Co
Ve všeobecné diskuzi vystoupili předsedové výborů.
finančního
výboru
dělat,Předsedkyně
nu zatneme zuby
a jdeme
dál …Mgr. ZuO zana
Velikonocích
si připomínáme
den, na
kdyvýsledek
se za- hospodaření za rok 2018. Předseda kontrolního
Černá informovala,
že se čeká
chvěla
země.
Uvědomujeme
si, že vesmír
je místo
výboru
Miloslav
Křivánek sdělil,
že výbor
se sešel několikrát
a řeší inventury.
Předseda
Pak ale přichází
nedělní jitro
a zprvukulturního
neuvěřitelnaplněné
nadějí,
životem
a láskou, nikoliv
temný,
výboru Ing.
Pavel
Galík informoval
o jednání
výboru
8.
ledna,
kdy
se
řešila
zejména
plesu
ná zpráva – hrob je prázdný. Víte příprava
co to znamená?
mrtvý
a chladný
prostor.
Podobně
jakosetkání
když jarní
a také
se členové
výboru
zúčastnili
se zástupci
TJ
Sokol
Vranov
při
přípravě
oslav
100
Vesmírný Rozhodčí neodvolatelně rozhodl:letne
slunce
znovuVranov.
povolává
k životu
zdánlivě mrtvou
TJ SOKOL
Předseda
stavebního
výboru Robert Škarecký informoval o jednání výboru, na
prohra, ale vítězství! Je to 1:0 pro lásku, 1:0 pro
přírodu,
Bůh
probouzí
z mrtvých
k věčnému
němž se
řešily
předložené
žádosti
o stavbuživotří nových rodinných domů v obci.
život, 1:0 pro pravdu! Jako když se sněženky protu Ve
svého
Syna. Tak
opravdový
tak velikou– Danková několik dotazů. Prvním z nich byl dotaz,
všeobecné
diskuzi
vzneslaživot
paníaProkešová
dírají promrzlou zemí a zima je poražena, jsou
lásku
udržet plánovaných
ani síla hrobu.
Ještě obce
než na letošní rok a jaké investice se plánují. Odpozda nedokáže
existuje seznam
investic
nyní poraženy smrt, zlo a temnota a to jednou
alevěděla
nastává
tato radost
velikonoční
neděle, chodníku
prostarostka:
Prioritou
je vybudování
Na Grunty a oprava místních komunikací. Ve
provždy.
vztahuvkrůzných
možnosti
získání dotace
z MMR
na opravu místních komunikací má přednost ulice V Alecházíme
tradicích
celý týden,
předcháji, vtéto
plánu
jsou i další místa, např. Za Rybníkem, kde je katastrofální stav.
zející
události.
A toto
slavíme, proto
se namísta,
Zelený
čtvrtek
do noci
V připomínce na téma problémů se zimní údržbou
a upozornění,
že jsou
kde
není posymodlíme
v
Getsemanské
zahradě,
na
Velký
pátek
starostka
že zimní
údržba
se řeší průběžně dle možností dodavatele. S firmou
Napáno,
Květnou
neděliodpověděla,
před mší nám
kočičky
a palse
postíme
pohrouženi
do
svého
nitra
a
v
neděli
provádějící
zimní
údržbu obec
mové
ratolesti
připomínají,
jakv exponovaných
Ježíš vjel do situacích několikrát za den komunikuje a snaží se
Vzkříšení se radujeme.
řešit lokality,
kdejako
nastal
Jeruzaléma
vítán
král.problém.
Netrvá dlouho a dav
fanoušků zjišťuje, že toto asi nebude jejich vysnětedy přejeme
požehnané
Velikona doplnění
ulice V AlejiSrdečně
uvedla starostka
Jetelinová,
že připrožití
zpracování
nýNa
králpožadavek
– silák, co násilím
porazíosvětlení
římské okupanty,
noc amožnost
zveme všechny
vstoupit
do vtohoto
tajemprojektu
rozšíření
veřejného
osvětlení
bude
prověřena
doplnění
osvětlení
tomto
mísa že místo koruny ze zlata a drahokamů si nechá
ství – rozpis konkrétních akcí bude od 25. března
tě.
nasadit korunu z trní.
na stránkách
http://www.dc-vranov.cz/index.
Další upozornění se týkalo na nedostatečně prováděnou
zimní údržbu
u vstupu do Základní škophp/ohlasky.
Ake
děti
zvemedonaZŠ.
„Velikonoční hrkály
a
zeptala
se
na
možnost
vybudování
bezbariérového
přístupu
vchodu
Na Zelený čtvrtek, který je ve skutečnosti plačtivý
ní“ - ohlašování
polednevstupem,
hrkačkami
na Velký
páStarostka
odpověděla:
Přístavba
ZŠ
nebyla
realizována
s
bezbariérovým
protože
není
(„zelený“ vznikl zkomolením německého „Greinmožno ve staré budově zajistit veškeré požadavky
senáměstí
na schody
tekbezbariérovosti.
a Bílou sobotu -Plánujeme,
v 11.45 srazžena
před
donnerstag“ do „Gründonnerstag“), Ježíš slaví se
osadí nájezd pro kočárky. V případě vyvstání potřeby
bezbariérového vstupu do budovy ZŠ může
kostelem.
svými přáteli tradiční židovský svátek Pesach forbýt použit zadní vchod. Údržba vstupu do základní školy se provádí, je problém udržet dlažbu
mou večeře s vínem, nekvašenými chleby a pev zimních měsících v neklouzavém stavu
čeným beránkem. Těžko říci, čím je šokuje více,
Na dotaz na existenci projektu na stavbu mateřské školy sdělila
Starostka, žefarnost
je zpracován
Římskokatolická
Vranov uproBrna
zda,
když
jako ten,
ke kterému
vzhlíželi,
pokleká
jekt
a vydáno
stavební
povolení
na stavbu
mateřské školy na pozemku vedle Dětského domova.
a myje
jednomu
po druhém
nohy špinavé
od pra-ale projekt je nachystán k případné realizaci.
V současné
době
obec neuvažuje
se stavbou,
chu,
kdyžna
trhaje
chlébrozšíření
a podávaje
kolemmateřské
stolu školy odpověděla zastupitelka a ředitelka ZŠ a
Načidotaz
možnost
kapacity
pohár
s vínemČerná:
říká, žePo
toto
je jeho tělo
a krev,
kte- ZŠ Vranov se bude řešit rozšíření kapacity předMŠ Zuzana
dokončení
stavby
Přístavba
ré školní
se vydávají
za
všechny.
Nakonec
společně
třídy v budově ZŠ. Možnost rozšíření odaž na 28 žáků, v současné době je kapacita 21 žáků.
chází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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Další dotaz se týkal ceny za novoroční ohňostroj. Starostka informovala, že obec neplatila žádnou
HEJTMAN
částku, celá akce ŠIMEK
byla zajištěna sponzorsky.
Paní Andrea Černá vznesla dotaz, zda by bylo možné dodávat faktury za stočné s QR kódem.
NAVŠTÍVIL
Starostka slíbila, žeVRANOV
tuto možnost prověří u dodavatele programu fakturace stočného. Další dotaz

se týkal na výběru
poplatků
v hotovosti
na obecním úřadě v době, kdy má administrativní praJihomoravský
hejtman
Bohumil
Šimek zamířil
covnice
dovolenou.
Starostka
sdělila,
že
provoz
1. února do Vranova, aby zde se starostkou Kate- pokladny byl v době dovolené omezen z důvodu
administrativní zátěže. V případě potřeby je poplatek vybírán. Nikoho radnice v době dovolené
řinou Jetelinovou probral aktuální záležitosti žineodmítla a poplatky vybírala.
vota obce. Kraj má ve Vranově na co navazovat –
Paní Holá-Burešová se zeptala, zda jde změnit smlouvu na stočné - pokud je smlouva uzavřena na
v loňském roce zde podpořil půdní vestavplatbu dle skutečného stavu odběru vody, tak změnit na platbu dle paušálu. Starostka potvrdila,
bu zdejší školy. Starostka Kateřina Jetelinová
že to možné je, a to vždy po ukončení fakturačního období.
s hejtmanem hovořila především o problému
seVzvýšenou
silniční
dopravou schválilo
v obci, o Výroční
potřebězprávu o činnosti obecního úřadu Vranov v oblasti
dalším bodě
zastupitelstvo
vybudovat
ve Vranově
nové
a o dalšíchSb. za rok 2018.
poskytování
informací
dle chodníky
zákona č. 106/1999
investičních záměrech v obci.
Na základě požadavku stávajícího nájemce na zvýšení příspěvku na provoz obchodu s potraviHejtman
Šimek
ve Vranově
svou
pra- s potravinami v obci Vranov starostka předložila
nami a na
základě
pokusu ozakončil
zachování
obchodu
covní
návštěvuzáměr
obcí na
Brněnsku.
Předtím
ke schválení
obce
Vranov ve
smyslustihl
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
absolvovat
návštěvu
také v Ochozi
u Brna
a v Bí- domu,
Hejtman
Šimek
se starostkou
platném znění,
pronajmout
prostor
Obecního
v 1. Bohumil
podzemním
podlaží
budovyKateřinou
s číslem
lovicích
nad Svitavou.
Jetelinovou.
Foto:
Jihomoravský
krajský
úřad
popisným
Vranov č.p. 24, stavba občanského vybavení,
stavba
stojící
na pozemku
p.č.st.
58, na
LV 1, k.ú. Vranov u Brna, obec Vranov, okres Brno-venkov, o výměře 86 m2, za účelem provozu
obchodu s potravinami a se smíšeným zbožím. Nájemné bude činit 1,-Kč/rok/pronajaté prostory.
Obec Vranov bude hradit veškeré energie a bude přispívat na provoz částkou 5 000,- Kč/měsíc.
Zastupitelstvo záměr schválilo a byl tedy vyvěšen na úřední desce po dobu nejméně 15-ti dnů.
V bodě Projednání
žádostí o dotace starostka předložila ke schválení žádost organizace Klára
SBOR
DOBROVOLNÝCH
pomáhá z.s. se sídlem Mladá 115/8 Brno, IČ: 01277812 na aktivity spojené s organizací Vranovských seniorů a dále na odměnu za vedení Klubu seniorů. Celková požadovaná částka je 15 000,HASIČŮ
Kč.(9 000,- Kč aktivity, 6 000,- Kč odměna).

Naše
činnost
v letošním
roce začala
hodnoceStarostka
obce
navrhla schválení
částky
na aktivity klubu vranovských seniorů ve výši 9 000,- Kč
ním
uplynulého
na valné
hromadě
sbos tím,
že dotace roku
na odměny
za vedení
klubu
seniorů nebudou poskytnuty. Zastupitelstvo návrh
ru.schválilo.
Hodnotili jsme loňský rok, ale zároveň jsme
sestavovali plán činnosti na rok letošní. Valná
hromada
konala
13. ledna
v sále obecního
Starostkasedále
předložila
ke schválení
souhlas s podáním žádosti o dotaci na Jihomoravský kraj,
Dotační
programjiPodpora
rozvoje
venkovsdruJihomoravského kraje pro rok 2019, Dotační titul 4 –
domu
a navštívili
i zástupci
Okresního
Zvýšení
bezpečnosti
obyvatel
v dopravě.
Jedná se o projekt prodloužení chodníku Na Grunty.
žení
hasičů
Čech, Moravy
a Slezska.
Do plánu
činnosti jsme zařadili akce kulturní, ale také
Starostkaataké
předložila
ke schváleníakcí
souhlas
sportovní
pracovní.
Z kulturních
např.s podáním žádosti o dotaci na MMR, program Podpora obnovy
a rozvoje
venkova,zábavu,
dotační pálení
titul DT 117 d8210A – Podpora obnovy místních komumasopustní
průvod,
ostatkovou
nikací na akci
místní
komunikace
V Aleji a ulice Poutní (p.č. 405/1 a 405/5 v k.ú. Vranov
čarodějnic,
hody.oprava
Sportovní
akce
např. prvomáu
Brna).
Dotace
je
poskytována
až
do
výše
70% uznatelných nákladů. Zastupitelstvo s podáním
jový fotbálek, soutěže v hasičských dovednosobou
žádostí souhlasilo.
tech
a podobně.
Pracovní akce jsou například
úklid chodníků po zimní údržbě, sběr železnépak předložila
nabídku na přípravu žádosti o dotaci v rámci dotačního
hoStarostka
šrotu, celoroční
údržbakeaschválení
oprava techniky
programu
MMR
Podpora
rozvoje
dotační
titul DT zábavy,
117 d8210A
– Podpoa titulu
zbrojnice.
Hlavním
úkolem
proobnovy
letošnía rok
je venkova,
Vítězná maska
ostatkové
originálně
ra
obnovy
místních
komunikací
od
firmy
RPA
Engineering
s.r.o.
Starobrněnská
20,
Brno
za cenu
uspořádání oslav 105. výročí založení sboru.
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
24 000,- Kč bez DPH a v případě úspěšnosti odměna 5% ze získané dotace.
Zastupitelstvo příkazní smlouvu na zpracování žádosti o dotaci schválilo a pověřilo starostku
podpisem.
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
Velký pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
POJĎTE
VSTOUPIT
DO souhlas s podáním
Starostka dále
předložila ke schválení
o dotaci
MMR, program
Podza na
podpory
lůzy a Římanů,
židovštížádosti
představení
pora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul DT 117
Podpora
obnovy
infrakteříd8210B
hlavně –chtějí
zachovat
klid,sportovní
Ježíše odsoudili
struktury na akci oprava
tělocvičny v základní škole
Vranov
85.kdo
Dotace
je do
poskytována
ažlásku,
do výše
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
k smrti.
Ten,
přišel
světa hlásat
léčil
70% uznatelných nákladů.

naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
Srdečně zveme všechny spoluobčany k účasti na
zesměšněn, zbičován, ztýrán a nakonec popraaktivitách
Svatého
týdne
a slaveníke
Velikonoc.
V této věci
starostka
předložila
schválení nabídku
přípravu smrtí,
žádostikterá
o dotaci
rámci dotačvenna
potupnou
bylav vyhrazena
zloního titulu programu MMR Podpora obnovy a rozvoje
venkova,
dotační
titul
DT
117
–
čincům. Věříme-li, že to byl opravdud8210B
Boží Syn,
Svatý
týden,
Velikonoce,
Květná
neděle, ZelePodpora
obnovy
sportovní
infrastruktury
od firmy RPA Engineering s.r.o. Starobrněnská 20, Brno
jaký skandál to zde sledujeme? Poražený, nahý
nýzačtvrtek,
pátek,
Bílá asobota
a neděle
cenu 24Velký
000,- Kč
bez DPH
v případě
úspěšnosti odměna 5% ze získané dotace. Zastupitelstvo
a mrtvý Bůh s tělem k nepoznání dobitým visí na
Vzkříšení.
O
co
tady
vlastně
jde?
Proč
veliká
noc
nabídku odsouhlasilo.
dřevěném kříži někde mezi nebem a zemí. Ticho
(Veliko-noce)? Odkud pochází tyto tradice, sváta prázdnota. Na hrob přivalili kámen. Bílá sobota.
bodem
bylo schválení
smluv se smluvními
stranami. Starostka předložila ke schválení
kyDalším
a slavení?
Jak souvisí
tyto nejdůležitější
křesTaks.r.o.,
to jeSlunečná
konec? Takto
beznadějně
i tento
Dodatek
č. 2s původními
ke Smlouvěsvátky
o dílojara?
s firmou MTC stav,
480/4,
Brno, IČO: končí
25538543.
ťanské
svátky
příběh
stejně
jako
tolik
věcí
v
našem
životě?
Dodatek řeší posun termínu o dobu, kdy nemohla být stavba z důvodu přeložky plynu realizo-Co
dělat, nu zatneme zuby a jdeme dál …
– posun sio připomínáme
68 dní a rekapitulaci
nákladů
O vána
Velikonocích
den, kdy
se za-– více a méněpráce. Méněpráce : - 600 527,03 Kč
vč.
DPH;
Vícepráce:
+
253
719,59
Kč
vč.
DPH.
Rozdíl
ceny je snížení o částku 346 807,- Kč. Celková
chvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
cena stavby:
9 929
371,90
Kč. nikoliv temný, Pak ale přichází nedělní jitro a zprvu neuvěřitelnaplněné
nadějí,
životem
a láskou,
Zastupitelstvo
dodatekPodobně
schválilo.jako když jarní ná zpráva – hrob je prázdný. Víte co to znamená?
mrtvý
a chladný prostor.
Vesmírný Rozhodčí neodvolatelně rozhodl: ne
slunce znovu povolává k životu zdánlivě mrtvou
prohra, ale vítězství! Je to 1:0 pro lásku, 1:0 pro
Starostka
závěr programu
předložila
přírodu,
Bůhna
probouzí
z mrtvýchjednání
k věčnému
živo- ke schválení práce, které požaduje obec provést
život, 1:0s pro
pravdu! ZŠ,
Jakoale
když
se sněženky
prov
budově
základní
školy.
Jedná
se
o
práce,
nesouvisející
přístavbou
v průběhu
stavby
tu svého Syna. Tak opravdový život a tak velikou
dírají
promrzlou
zemí
a Kč
zima
jeDPH
poražena,
jsou
jsme
se
dohodli
na
jejich
realizaci.
Jedná
se
o
práce
v
hodnotě
135
124,11
bez
dle
nabídlásku nedokáže udržet ani síla hrobu. Ještě než
nyní nabídky.
poraženyJedná
smrt,se
zloo adoplnění
temnotavenkovního
a to jednou
ky
firmy
MTC
stav,
s.r.o
a
jsou
specifikovány
v
příloze
ale nastává tato radost velikonoční neděle, proprovždy.
zábradlí,
výměnutradicích
oken na celý
schodišti,
cházíme
v různých
týden,obložení
předchá-vstupního prostoru a doplnění venkovních úprav o
vsakovací zóny odvodnění střechy. Tyto práce budou objednány u firmy MTC stav, s.r.o., Slunečná
zející této události.
480/4, Brno, IČO: 25538543. Zastupitelstvo to odsouhlasilo.
A toto slavíme, proto se na Zelený čtvrtek do noci
modlíme v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
Na Květnou neděli před mší nám kočičky a palse postíme pohrouženi do svého nitra a v neděli
mové ratolesti připomínají, jak Ježíš vjel do
Vzkříšení se radujeme.
Jeruzaléma vítán jako král. Netrvá dlouho a dav
fanoušků zjišťuje, že toto asi nebude jejich vysněSrdečně tedy přejeme požehnané prožití VelikonýČtvrté
král – silák,
co násilím
porazí
římské okupanty,
veřejné
zasedání
vranovského
zastupitelstva
ve čtvrtek
21. 2. 2019
v zasedací
nocsea konalo
zveme všechny
vstoupit
do tohoto
tajema že
místo koruny
ze zlata
a drahokamů
nechá Roman Jonáš a Zuzana Černá. Na programu jedmístnosti
Obecního
úřadu.
Z jednání sesiomluvili
ství – rozpis konkrétních akcí bude od 25. března
nasadit
korunu
z trní.otázky o činnosti zastupitelstva obce, interpelace zastupitelů, dále schválení
nání byly
aktuální
na stránkách http://www.dc-vranov.cz/index.
pronájmu prostor Obecního domu Vranov 24 za účelem
provozu
obchodu
potravinami
a smíphp/ohlasky.
A děti
zvemes na
„Velikonoční
hrkáNašeným
Zelenýzbožím
čtvrtek,za
který
je ve skutečnosti
plačtivý
spoluúčasti
obce Vranov.,
projednání
závěrů revize
katastru
nemovitostí
– poní“ - ohlašování
poledne
hrkačkami
na Velký
pá(„zelený“
vznikl
zkomolením
„Greinzemky ve
vlastnictví
obce aněmeckého
konečně také
schválení
se sobotu
smluvními
stranami.
teksmluv
a Bílou
- v 11.45
sraz Dodatečně
na náměstí byl
před
donnerstag“
„Gründonnerstag“),
Ježíš slavímajetku
se
na jednání do
zařazen
bod Schválení inventur
za rok 2018 a odsouhlasení odpisu a likvidace
kostelem.
svými
přáteli tradiční židovský
neupotřebitelného
majetku. svátek Pesach formou
večeře na
s vínem,
nekvašenými
chleby apodkladů
peStarostka
úvod informovala
o přípravě
pro podání žádosti o dotace na Ministerstvo
čeným
beránkem.
čímmístních
je šokuje
více,
pro místní
rozvojTěžko
ve věciříci,
oprav
komunikací
a tělocvičny, dále o dotaci od JMK na chodník
Římskokatolická farnost Vranov u Brna
zda,
když jako
ke kterému vzhlíželi, pokleká
a dotace
proten,
hasiče.
a myje jednomu po druhém nohy špinavé od praStarostka
ke schválení
nájemce
chu,
či když poté
trhajepředložila
chléb a podávaje
kolem
stolu obchodu s potravinami v Obecním domě Vranov
Záměr
byl schválen
na 3.jeVZZO
2. 2019
pohár
s vínem
říká, že toto
jeho dne
tělo a5.krev,
kte-a následně vyvěšen. Přihlásil se jeden zájemce a to
Luboš Vašíček
z Modřic.
Zastupitelstvo
ré pan
se vydávají
za všechny.
Nakonec
společně pak
od- schválilo nájemní smlouvu s vybraným nájemcem
obchodu
s potravinami
v Obecním
domě
Vranov, Vranov 24. Nájemní smlouva obsahuje podchází
do Getsemanské
zahrady,
kam si pro
Ježíše
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.

Zpráva ze čtvrtého veřejného jednání zastupitelstva

10
2

mínky, které si obec stanovuje a dále částku, kterou Obec Vranov bude přispívat na provoz obchodu
HEJTMAN
ŠIMEK
s potravinami ve výši
5 000,- Kč. Obec také bude hradit veškeré energie. Nájemné bude činit 1,- Kč/
rok /pronajaté prostory, tedy tak, jak to bylo uvedeno ve vyvěšeném záměru. Zastupitelstvo smlouvu
NAVŠTÍVIL
VRANOV
schválilo a pověřilo starostku
podpisem nájemní smlouvy na pronájem obchodu s potravinami.
Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek zamířil
Dalším
bylo projednání
závěrů revize
katastru nemovitostí. Katastrální úřad pro Jihomorav1.
únorabodem
do Vranova,
aby zde se starostkou
Kateský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov vyhlásil úplnou revizi katastru nemovitostí v katasřinou Jetelinovou probral aktuální záležitosti žitrálním území Vranov u Brna. Tato revize se týká i obecních pozemků. KÚ předložil obci Vranov, jako
vota obce. Kraj má ve Vranově na co navazovat –
vlastníku nemovitostí seznam parcel, které mají stejnou kulturu a stejného vlastníka a navrhuje jejich
v loňském roce zde podpořil půdní vestavsloučení. Zastupitelstvo vybralo parcely, u nichž s navrženým sloučením parcel ve vlastnictví obce
bu zdejší školy. Starostka Kateřina Jetelinová
Vranov souhlasí. U dalších pozemků, kde sloučení nepřináší žádný přínos, zastupitelstvo návrh zasmítlo.
hejtmanem hovořila především o problému
se zvýšenou silniční dopravou v obci, o potřebě
vybudovat
ve Vranově
novémajetku
chodníky
a o dalších
V bodě Schválení
inventur
za rok
2018 a odsouhlasení odpisu a likvidace neupotřebitelného
investičních
záměrech
v obci. výboru seznámil přítomné s výsledky inventury majetku a s rozhodmajetku předseda
kontrolního
nutím inventarizační komise o odpisu a likvidaci neupotřebitelného majetku. Zastupitelstvo odpis
Hejtman
ve likvidační
Vranově zakončil
svou praschválilo aŠimek
pověřilo
komisi likvidací
neupotřebitelného majetku.
covní návštěvu obcí na Brněnsku. Předtím stihl
absolvovat
návštěvupředložila
také v Ochozi
u Brna a Dodatek
v Bí- Hejtman
BohumiloŠimek
se majetku,
starostkouprovozování
Kateřinou
Dále pak starostka
ke schválení
č. 38 Smlouvy
nájmu
lovicích
nadpro
Svitavou.
Jihomoravský
krajský
úřad
vodovodu
veřejnou potřebu Obce Vranov a o Jetelinovou.
poskytováníFoto:
služeb
souvisejících
s pronajatým
majetkem ze dne 18. 9. 2000 s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. Dodatkem č. 38 řeší BVK
navýšení nájemného za rok 2019 o částku 110 000,- Kč ve prospěch obecní pokladny. Zastupitelstvo
dodatek schválilo a pověřilo starostku jeho podpisem.
V posledním bodě jednání starostka předložila ke schválení Smlouvu o poskytování odborných kni-

hovnickýchDOBROVOLNÝCH
služeb se Společenským a kulturním centrem Kuřim. Jedná se o bezúplatnou smlouvu,
SBOR
od 1. 1. 2019 se Městská knihovna Kuřim stala součástí nově zřízené příspěvkové organizace – dochází ke změně poskytovatele služeb. Doposud měla obec uzavřenu tuto smlouvu s městem Kuřim.
HASIČŮ
Zastupitelstvo uzavření smlouvy schválilo a pověřilo starostku jejím podpisem.

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

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

POJĎTE
Dopis zVSTOUPIT
Ameriky 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
Na adresu
doručilamrtvou
pošta
slunce
znovuvranovské
povolává kradnice
životu zdánlivě
zajímavýBůh
balíček
z ciziny.
Uvnitřkbyla
čtvercová
přírodu,
probouzí
z mrtvých
věčnému
živokniha
s barevnými
fotografiemi
hlavního
města
tu
svého
Syna. Tak opravdový
život
a tak velikou
USA Washingtonu
a k ní
tolásku
nedokáže udržet
anibyl
sílapřiložen
hrobu. dopis
Ještě než
hoto
znění:
ale nastává tato radost velikonoční neděle, procházíme v různých tradicích celý týden, předcháDobrýtéto
den,
zející
události.
Jmenuji se Dušan Schejbal, narodil jsem se v Praze, Květnou
ale brzo jsem
žil před
v Brně.
V roce
můjaotec
Na
neděli
mší
nám 1939
kočičky
palJosef Schejbal,
v letecké
armádě,
mové
ratolesti důstojník
připomínají,
jak Ježíš
vjelodedo
šel do Anglie,
kdejako
byl král.
pilotem
v bombardovací
Jeruzaléma
vítán
Netrvá
dlouho a dav
eskadře 311.
V roce
1942,asi
když
byla jejich
moje vysněmatka
fanoušků
zjišťuje,
že toto
nebude
propuštěna
internačního
tábora
ve okupanty,
Svatoboný
král – silák,z co
násilím porazí
římské
ztratili
jsmezenáš
byta drahokamů
v Brně a přišli
jsme
ařicích,
že místo
koruny
zlata
si nechá
na
Vranov,
kde
jsme
měli
jednu
místnost
nad
nasadit korunu z trní.
pivnicí přímo před školou, kde jsem studoval.
Později
jsem
chodil
do ješkoly
v Adamově.
Ještě
Na
Zelený
čtvrtek,
který
ve skutečnosti
plačtivý
si
pamatuji
na
tu
dlouhou
cestu
skrz
les,
hlavně
(„zelený“ vznikl zkomolením německého „Greinv zimě! Také do
jsem
sloužil jako oltářníJežíš
chlapec
donnerstag“
„Gründonnerstag“),
slavína
se
kostelní
mši. tradiční židovský svátek Pesach forsvými
přáteli
V roce
1945 se
otec vrátil
z Anglie a zůstal
mou
večeře
s vínem,
nekvašenými
chlebyvelitea pelem v Českých
Budějovicích.
roceje1947
se otec
čeným
beránkem.
Těžko říci,Včím
šokuje
více,
stal vojenským
atašé
Washingtonu
D.C.
v USA
zda,
když jako ten,
keve
kterému
vzhlíželi,
pokleká
my jsme
se přestěhovali
do Ameriky.
V roce
aamyje
jednomu
po druhém nohy
špinavé od
pra1949
otec
odstoupil
ze
své
komise
jako
brigádní
chu, či když trhaje chléb a podávaje kolem stolu
generál
a my jsme
zůstali
můj ktedopohár
s vínem
říká, že
toto vjeUSA.
jehoUSA
tělo ajekrev,
mov,
ale ještě za
si pamatuji
Vranov!společně odré
se vydávají
všechny. na
Nakonec
chází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
Vše nejlepší přeje Dušan
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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Velký pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
židovští představení za podpory lůzy a Římanů,
kteří
zachovat
Ježíše
odsoudili
Malý hlavně
Dušanchtějí
Schejbal
se klid,
svým
slavným
kotcem
smrti.na
Ten,
kdo
přišel
do
světa
hlásat
lásku,
fotografii v Praze brzy po osvoboze-léčil
naše
nemoci
a osušoval naše slzy, je zostuzen,
ní v květnu 1945.
zesměšněn,
zbičován,
ztýrán a nakonec popraFoto: archiv D.
Schejbala
ven potupnou smrtí, která byla vyhrazena zločincům. Věříme-li, že to byl opravdu Boží Syn,
jaký
skandál
to zde
sledujeme?
nahý
Brigádní
generál
Josef
SchejbalPoražený,
se narodil
a19.
mrtvý
Bůh1903
s tělem
k nepoznání
dobitým
visí na
června
v Humu
u Mostaru.
V srpnu
dřevěném
kříži někde
mezi nebem
a zemí.
Ticho
roku 1925 ukončil
Vojenskou
akademii
v Hraanicích
prázdnota.
Na hrob
Bílá sobota.
na Moravě,
pakpřivalili
sloužilkámen.
v Mukačevu
na
Tak
to je konec?
Takto
i tento
Podkarpatské
Rusi.
Byl beznadějně
i vynikajícímkončí
sportovpříběh
jako tolik
věcí v našem životě?
cem, nastejně
olympiádě
v Amsterodamu
v roce Co
dělat,
nu zatneme
zuby a jdeme
dál …13. mís1928 vybojoval
v moderním
pětiboji
to.
Pak
ale přichází
jitro a zprvu
neuvěřitelKoncem
30. letnedělní
byl přidělen
k Zemskému
ná
zpráva – hrob
je prázdný.
Víte co
to znamená?
vojenskému
velitelství
v Brně.
Někdy
brzy
Vesmírný
neodvolatelně
předtím seRozhodčí
narodil jeho
syn Dušan. rozhodl:
Po oku- ne
prohra,
ale vítězství! Je německou
to 1:0 pro lásku,
1:0 pro
paci Československa
armádou
život,
1:0 1939
pro pravdu!
Jako když
se sněženky
v březnu
štábní kapitán
Schejbal
uprchlprodírají
promrzlou
a zima je
poražena,
do Velké
Británie azemí
byl převelen
k právě
se for-jsou
nyní
smrt, zlo
a temnota a peruti.
to jednou
mujícíporaženy
československé
bombardovací
provždy.
Do Československa se vrátil již 17. května
1945. Už 28. října 1945 převzal funkci veliteA
slavíme,
proto seBudějovicích.
na Zelený čtvrtek
do noci
letoto
letectva
v Českých
V lednu
modlíme
v Getsemanské
zahradě, nagenerála
Velký pátek
1947 se již
v hodnosti brigádního
se
pohrouženivojenským
do svého nitra
a v neděli
stalpostíme
československým
a leteckým
Vzkříšení
se radujeme.
přidělencem
ve Washingtonu...
Srdečně
tedy přejeme
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Za své zásluhy a hrdinství získal Josef Schejbal celou řadu britských, francouzských
a československých vyznamenání.
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vidí, jak se kolem něj příroda probouzí a kvete?
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Jenže zásadní novinkou všech novinek přineslo
HASIČŮ
z původní židovské oslavy Paschy, kdy si izra-

porazil smrt, zlo. Jeho smrt nebyla zdánlivá.
Jestli se to skutečně stalo a žije, byl to důkaz
všeho, co říkal a čím byl.
O zkušenosti s zmrtvýchvstalým Ježíšem
svědčí stovky lidí. Před rokem jsme mohli
zaregistrovat ve světovém tisku a televizích
vědeckou zprávu o zkoumání tzv. Sindone
– turínského plátna, které křesťané ctí jako
plátno, do kterého byl ukřižovaný zabalen při
uložení do hrobu. Dnešní technologií skupina
vědců dokázala z kusu plátna vymodelovat
přesnou kopii těla, které do něj bylo zabaleno. Dokázala zjistit i to, že člověk, který byl do
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se starostkou
mohl seBohumil
z plátnaŠimek
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ho, ale že
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Foto:
Jihomoravský
krajský
úřad
z něj musel vystoupit cestou vědě
nevysvětlitelnou. Že se musel „odhmotnit“. Článek s titulem: „Evangelia mluvila pravdu“ i odbornou
studii si každý může dohledat. Ale, co s tím?
Byl Ježíš blázen, když říkal, že je Boží Syn,
nebo byl skutečně tím, co říkal? Možnost, že
to byl jen mimořádný člověk už nestačí, ve výběru nevydrží. Jestli byl to, co říkal, že je, pak
to mění úplně vše. Pak chápeme, že Vánoce
by nikdy nebyly, kdyby nebyly Velikonoce, že
člověk by neznal smysl a důvod svého života,
který by beznadějně končil smrtí v hrobě. Co
tedy si přát k Velikonocům? Hodně čokoládových vajíček, zajíčků a štamprlu? Nemohu
Vám přát nic většího než otevřít se zprávě o
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13
3

ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
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Velikopozději vtedy
hostinci
Eduarda
Skřivánka
noc
a zveme
všechny
do Nutno
tohotoovšem
tajem„Desítka“),
DTJ
cvičila vstoupit
na radnici.
ství
akcí
bude od
25. sebou
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V sedm večer vyrazili od radnice Cabandou směHEJTMAN
ŠIMEK
rem ke Sv. Kateřině.
Na konci ulice se průvod
zastavil, sbor zazpíval píseň Hranice vzplála a
NAVŠTÍVIL
po zpěvu hymny k VRANOV
zástupu pohovořili jednate-

lé obou jednot,
učitel Böhm
a kronikář
Jihomoravský
hejtman
Bohumil
Šimek Drexler.
zamířil
Na
to
byla
za
burácení
hromu
zažehnuta
velká
1. února do Vranova, aby zde se starostkou Katehranice.
řinou
Jetelinovou probral aktuální záležitosti života obce. Kraj má ve Vranově na co navazovat –
srpnu a roce
září se
spolky činily,
v Vloňském
zdeoba
podpořil
půdní pořádaly
vestavVranova iJetelinová
okolí je za
buveřejná
zdejšícvičení.
školy. Obyvatelé
Starostka Kateřina
nadšení
hojněpředevším
navštěvovali.
utržené
s velkého
hejtmanem
hovořila
o Za
problému
peníze
si
obě
tělocvičné
jednoty
pořídily
cvičebse zvýšenou silniční dopravou v obci, o potřebě
ní
nářadí.
vybudovat ve Vranově nové chodníky a o dalších

Atmosféra života v obci se dramaticky mění.
„Nadbytek papírových peněz cítiti všude. Zavládla mezi lidem jistá rozmařilost a všeobecná nešetrnost, následek to dlouho strádajícího
času za války, kterýž se hluboce vtiskl do myslí
všech. Úroveň žití se velmi zlepšila,“ komentuje
to kronikář Drexler. Je to znát i na dalším jeho
postřehu: „To má za výsledek menší úmrtnost a
zvýšený počet sňatků a porodů.“
Z těchto zlatých časů života obce nám dodnes
mimo jiné zůstali tři důležití svědkové. Jsou to
vzrostlé lípy, které Vranováci vysadili při oslavě
prvního výročí vzniku republiky 28. října 1919.
U sázení tří Lip Svobody se tehdy u školy sešla
celá vesnice. Východní lípa, ta u aleje, nese Masarykovo jméno. Té západní, naproti dnešnímu
novémuBohumil
vchoduŠimek
do se
školy,
dali tehdy
jméno
Hejtman
starostkou
Kateřinou
amerického
prezidenta
Wilsona
a
ta
střední,
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čteabsolvovat návštěvu také v Ochozi u Brna a v Bínářsko-pěvecký
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a myje jednomu po druhém nohy špinavé od prachu, či když trhaje chléb a podávaje kolem stolu
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HEJTMAN
Pozvání ŠIMEK
na „Noc kostelů“
NAVŠTÍVIL
VRANOV
Milí čtenáři, rádi bychom Vás touto cestou naladili a již teď pozvali na již několikátý ročník „Noci

kostelů“ ve farnosti
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roce zde vpodpořil
dospělé.
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bumládež
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investičních
záměrech
v obci.
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i přátelé,
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Hejtman
Šimek veale
Vranově
zakončil
svou
pra-z toho, že se v obci něco kulturně děje a je to dobré.
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lovicích nad Svitavou.
Jetelinovou. Foto: Jihomoravský krajský úřad
P. ThLic. P. Kříž, farář

Vranov, kostel Narození Panny Marie
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Promítání dokumentu ČT - Poutní místo Vranov
chu, či když trhaje chléb a podávaje kolem stolu
		 +beseda s režisérem cyklu Jiřím Šindarem, sál DC
pohár s vínem říká, že toto je jeho tělo a krev, které se vydávají za všechny. Nakonec společně od23:00 23:00
Modlitba na závěr
chází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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HEJTMAN ŠIMEKSLAVNOSTNÍ KONCERT
NAVŠTÍVIL VRANOV

Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie

Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek zamířil
18. Kate5. 2019 v 18.30 hod.
1. února do Vranova, aby zdesobota
se starostkou
řinou Jetelinovou probral aktuální záležitosti života obce. Kraj má ve Vranově na co navazovat –
Puccini:
v loňském roce zde Giacomo
podpořil půdní
vestav- Messa di Gloria
bu zdejší školy. Starostka Kateřina
Jetelinová
Antonín Dvořák: Te Deum
s hejtmanem hovořila především o problému
se zvýšenou silniční dopravou v obci, o potřebě
vybudovat ve Vranově nové chodníky a o dalších
sólisté
investičních záměrech v obci.

Daniela Straková - Šedrlová
Hejtman Šimek ve Vranově zakončil svou
pra- Černý
Tomáš
covní návštěvu obcí na Brněnsku. Předtím stihl
David
Szendiuch
absolvovat návštěvu také v Ochozi u Brna
a v BíHejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
lovicích nad Svitavou.

Jetelinovou. Foto: Jihomoravský krajský úřad

Basilikachor Waldsassen (SRN)
RASTISLAV Blansko

SBOR DOBROVOLNÝCH
orchestr CZECH VIRTUOSI
HASIČŮ
dirigují

Naše činnost v letošním roce začala hodnoceSagstetter
(SRN) a Jaroslav Martinásek
ním uplynuléhoAndreas
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 Koncert
obecního se koná
domu a navštívili ji i zástupci Okresního sdrupod záštitou starostky Obce Vranov Kateřiny Jetelinové.
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do plánu
činnosti jsme zařadili akce kulturní, ale také
sportovní a pracovní. Z kulturních akcí např.
masopustní průvod, ostatkovou zábavu, pálení
čarodějnic, hody. Sportovní akce např. prvomájový fotbálek, soutěže v hasičských dovednostech
a podobně.
například že v obci Vranov proběhne změna
Firma
SAKOPracovní
Brno,akce
a.s.jsou
oznamuje,
úklid
chodníků
po
zimní
údržbě,
sběr
svozu komunálního odpadu –železnéod měsíce května 2019 bude svoz odpadu
ho šrotu, celoroční údržba a oprava techniky
(popelnic)
probíhat
každé
sudé
pondělí.
Poslední
svoz originálně
proběhne
a zbrojnice. Hlavním úkolem pro letošní rok
je Vítězná
maskačtvrtkový
ostatkové zábavy,
v pátekoslav
26.4.
jeden
den posunuto
kvůli
uspořádání
105.2019
výročí (o
založení
sboru.
ztvárněná
trojicevelikonočnímu
sady záchodovéhopondělí)
vybavení.

a následně proběhne svoz v pondělí 13.5. 2019.Dále každé sudé pondělí.
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
Velký lomu
pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
ORIENTAČNÍ
BĚHDO
na Babím
POJĎTE
VSTOUPIT
židovští představení za podpory lůzy a Římanů,
Příležitost vyzkoušet si zajímavý sport budou mítkteří
obyvatelé
o víkendu
15.Ježíše
a 16.odsoudili
června,
hlavněVranova
chtějí zachovat
klid,
kdy se v lesích okoloVELIKONOC
Babího lomu uskuteční dvoudenní
v orientačním
běhu.
Centrum
TAJEMSTVÍ
k smrti.závody
Ten, kdo
přišel do světa
hlásat
lásku, záléčil
vodu bude na oplocené louce v sousedství někdejšího areálu Kniha.

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.
Závodu se
zúčastní
cca a750
závodníků
všech věkových kategorií
ven potupnou smrtí, která byla vyhrazena zlood nejmenších v kategorii rodičů s dětmi až po 80leté veterány.
čincům.
že to byl opravdu Boží Syn,
Závody
začínají
v sobotuKvětná
15. června
od 12
hodin klasickouVěříme-li,
tratí
Svatý
týden,
Velikonoce,
neděle,
Zelejaký
skandál
to zde sledujeme? Poražený, nahý
a
v
neděli
16.
června
pokračují
od
10
hodin
krátkou
tratí.
Přijďte
si
ný čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a neděle
a mrtvý
Bůh s tělem k nepoznání dobitým visí na
zkusit orientační
můžete
zúčastnit
kategorii
příchozích
Vzkříšení.
O co tadyběh,
vlastně
jde?seProč
veliká vnoc
dřevěném kříži někde mezi nebem a zemí. Ticho
nebo
v
kategorii
rodiče
s
dětmi!
(Veliko-noce)? Odkud pochází tyto tradice, sváta prázdnota. Na hrob přivalili kámen. Bílá sobota.
ky a slavení? Jak souvisí tyto nejdůležitější křesto je konec? Takto beznadějně končí i tento
Asi největší krása orientačního běhu tkví v jehoTak
provázanosti
ťanské svátky s původními svátky jara?
s přírodou. Při samotném závodě se pohybujete vepříběh
zdravém
pro-jako tolik věcí v našem životě? Co
stejně
středí na čistém vzduchu. Běh po měkké lesní půdě
neničí
vaše
dělat,
nu zatneme
zuby a jdeme dál …
O klouby
Velikonocích
si běh
připomínáme
kdy
sediváků
za- vás nic nenutí
tak jako
po asfaltu.den,
V lese
bez
chvěla
Uvědomujeme
si, že vesmír
je tempo
místo a není důležité,
jít ažzemě.
na hranici
svých sil. Sami
si volíte
Pak ale přichází nedělní jitro a zprvu neuvěřitelnaplněné
nadějí,
životem
láskou, nikoliv
temný,
zda závod
pojmete
jakoa procházku
či boj
s časem.
skončení
náPo
zpráva
– hrob je prázdný. Víte co to znamená?
mrtvý
a chladný
prostor.
Podobně
jako kdyžajarní
závodu
vám mapa
zůstane
na památku
kontroly se donesou
Vesmírný Rozhodčí neodvolatelně rozhodl: ne
slunce
znovu
povolává
životu
mrtvou
zpět pro
příští
použití.k Ani
při zdánlivě
velkém počtu
startujících příroda
prohra, ale vítězství! Je to 1:0 pro lásku, 1:0 pro
neutrpíBůh
žádné
újmy za mrtvých
obtížně byste
po týdnu
hledali, kudy závodpřírodu,
probouzí
k věčnému
živoživot, 1:0 pro pravdu! Jako když se sněženky proběželi.
tuníci
svého
Syna. Tak opravdový život a tak velikou
dírají promrzlou zemí a zima je poražena, jsou
lásku nedokáže udržet ani síla hrobu. Ještě než
nyníběhu
poraženy
smrt, zlo a temnota
a to jednou
Závody
ve
Vranově
pořádají
oddíly
orientačního
Vysokoškolského
sportovního
klubu
ale nastává tato radost velikonoční neděle, proprovždy.
Mendelu
v
Brně
a
Beta
Ursus
Orienteering.
Zúčastní
se
jich
závodníci
z
celé
Moravy
a
z
východních
cházíme v různých tradicích celý týden, předcháČech.
A samozřejmě
z Vranova, budete-li mít chuť vyzkoušet si tento zelený sport…
zející
této
události.
Více informací na http://zb2019.vsk-mendelu.cz/ A toto slavíme, proto se na Zelený čtvrtek do noci
Ing. Bauer
Emil, ředitel
závodu
modlíme v Getsemanské
zahradě,
na Velký
pátek
Na Květnou neděli před mší nám kočičky a palse postíme pohrouženi do svého nitra a v neděli
mové ratolesti připomínají, jak Ježíš vjel do
Vzkříšení se radujeme.
Jeruzaléma vítán jako král. Netrvá dlouho a dav
fanoušků zjišťuje, že toto asi nebude jejich vysněSrdečně tedy přejeme požehnané prožití Velikoný král – silák, co násilím porazí římské okupanty,
noc a zveme všechny vstoupit do tohoto tajema že místo koruny ze zlata a drahokamů si nechá
ství – rozpis konkrétních akcí bude od 25. března
nasadit korunu z trní.
na stránkách http://www.dc-vranov.cz/index.
php/ohlasky. A děti zveme na „Velikonoční hrkáNa Zelený čtvrtek, který je ve skutečnosti plačtivý
ní“ - ohlašování poledne hrkačkami na Velký pá(„zelený“ vznikl zkomolením německého „Greintek a Bílou sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
donnerstag“ do „Gründonnerstag“), Ježíš slaví se
kostelem.
svými přáteli tradiční židovský svátek Pesach formou večeře s vínem, nekvašenými chleby a pečeným beránkem. Těžko říci, čím je šokuje více,
Římskokatolická farnost Vranov u Brna
zda, když jako ten, ke kterému vzhlíželi, pokleká
a myje jednomu po druhém nohy špinavé od prachu, či když trhaje chléb a podávaje kolem stolu
pohár s vínem říká, že toto je jeho tělo a krev, které se vydávají za všechny. Nakonec společně odchází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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