SLOVO STAROSTKY

Vážení občané,
úvodník prvního letošního Zpravodaje píši
v době, kdy hlavním tématem těchto dnů je boj
s nákazou koronavirem COVID-19. Denně k nám
přicházejí nové a nové informace z vlády a bohužel také smutné informace o počtech nově
nakažených osob. Netuším, jaká bude situace
v den, kdy k Vám bude tento zpravodaj doručen, ale prosím buďme k sobě ohleduplní, dodržujme vydaná nařízení a základní hygienická
pravidla.
Na předvánočním zasedání zastupitelstva obce
jsme schválili rozpočet, ve kterém jsou zahrnuty i plánované akce na letošní rok. Dokončila se
rekonstrukce tělocvičny v Základní škole, plánujeme opravit další část místních komunikací,
vybrat projektanta a zpracovat projektovou dokumentaci na vybudování chodníku na dolním
konci Vranova. Podali jsme také několik žádostí
o dotace: na Jihomoravský kraj na opravu části chodníku podél hlavní komunikace, který je
v havarijním stavu, na vybavení Obecní knihovny Vranov a na kompletní opravu hasičského
auta naší jednotky, na Ministerstvo pro místní
rozvoj na vybudování hřiště u Základní školy, na
Ministerstvo obrany na opravu pomníků k památce padlých občanů z první i druhé světové
války a na Ministerstvo financí na opravu střechy
budovy základní školy, která je v havarijním stavu.
S přicházejícím jarem nás také čekají úklidy po

zimě. Obec uklidí chodníky a místní komunikace od zbytků zimní údržby a většina z Vás se
postará o své zahrady a bude zkrášlovat svoje
okolí. Všichni chceme, aby naše obec byla hezky
uklizená a aby se nám tu dobře žilo. Zde bych
chtěla upozornit majitele psů, aby uklízeli psí
exkrementy po svých psích miláčcích, protože
některá místa jsou nyní po zimě právě kvůli psím
výkalům nevzhledná a odpudivá. V obci jsou
k těmto účelům umístěny koše, u kterých jsou
pravidelně doplňovány sáčky. Pokud jako majitelé psů máte pocit, že je potřeba rozšířit počet
košů, sdělte nám, kde by bylo vhodné ještě koše
umístit. Současně také děkuji těm zodpovědným chovatelům psů, kterým není jedno, kde žijí
a vždy po svém psu uklidí.
Přeji Vám krásné jarní dny plné sluníčka.
Kateřina Jetelinová, starostka obce
				

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
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
Začátek roku jsme zahájili
valnou hromadou kobecnímu
kde nám
paníhlásat
starostka
nabídsmrti. Ten,úřadu,
kdo přišel
do světa
lásku,
léčil

sboru. Účast byla 71 procent, což je 38 členů
Srdečně zveme všechny spoluobčany k účasti na
sboru a čtyři hosté. Letošní rok byl pro nás voaktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
lební, a tak jsme dali důvěru stávajícímu výboru
na dalších pět let. Zhodnotily se výsledky loňSvatý týden, Velikonoce, Květná neděle, Zeleského roku a přednesl se plán na rok letošní, ktený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a neděle
rý byl následně schválen. Z kulturních akcí jsme
Vzkříšení. O co tady vlastně jde? Proč veliká noc
naplánovali masopustní průvod, ostatkovou zá(Veliko-noce)? Odkud pochází tyto tradice, svátbavu, pálení čarodějnic a hody. Z akcí sportovky a slavení? Jak souvisí tyto nejdůležitější křesních fotbálek svobodní ženatí, dětské řádění s
ťanské svátky s původními svátky jara?
hasiči. Další akce úklid chodníků, sběr železného
šrotu, údržba hasičské zbrojnice, opravy a údržO Velikonocích si připomínáme den, kdy se zaba vozidel.
chvěla 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 peNásledovala první akce letošního roku. Masočeným beránkem. Těžko říci, čím je šokuje více,
pustní průvod začal srazem za rybníkem 8. únozda, když jako ten, ke kterému vzhlíželi, pokleká
ra a už na začátku bylo zřejmé, že moc masek
a myje jednomu po druhém nohy špinavé od pranebude, stejně jako dalších účastníků průvodu.
chu, či když trhaje chléb a podávaje kolem stolu
Přišla asi polovina účastníků ve srovnání s loňpohár s vínem říká, že toto je jeho tělo a krev, kteským rokem. Po několika zastávkách jsme došli k
ré se vydávají za všechny. Nakonec společně odchází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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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.
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HEJTMAN ŠIMEK
NAVŠTÍVIL
VRANOV
této akci lze se přihlásit
na tel. čís. 728981250

p. Renata Sedláková, kde získáte více informací.
Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek zamířil
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Hejtman Šimek ve Vranově zakončil svou pracovní návštěvu obcí na Brněnsku. Předtím stihl
absolvovat návštěvu také v Ochozi u Brna a v Bílovicích nad Svitavou.

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

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
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.
FOTO: Andrey
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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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Vranov).
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
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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.

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
Podzim ve školce znamená zvládnout adaptaci

nových dětí, rozvíjet dovednosti a schopnosti
Naše činnost v letošním roce začala hodnocedětí starších. V předškolní třídě se postupně vyním uplynulého roku na valné hromadě sbotváří kolektiv budoucích prvňáčků. V rámci sporu. Hodnotili jsme loňský rok, ale zároveň jsme
lečných akcí tříd a rodičů pořádáme společné
sestavovali plán činnosti na rok letošní. Valná
tvoření. Nazýváme to dílničky s rodiči. Na podhromada se konala 13. ledna v sále obecního
zim jsme vyráběli polštářkové dráčky, věnečky
domu a navštívili ji i zástupci Okresního sdruz listí a sovičky. Před vánocemi jsme tvořili věžení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do plánu
nečky z kartonů od vajíček, zdobili jsme baňky i
činnosti jsme zařadili akce kulturní, ale také
papírové sáčky s motivem čertíků a andílků. Pro
sportovní a pracovní. Z kulturních akcí např.
děti je vždy důležitá přítomnost maminky nebo
masopustní průvod, ostatkovou zábavu, pálení
tatínka přímo ve třídě, aby navzájem sdíleli račarodějnic, hody. Sportovní akce např. prvomádost ze společných okamžiků. Na výstavu ZŠ a
jový fotbálek, soutěže v hasičských dovednosMŠ Vranov k 17. listopadu v Obecním domě
tech a podobně. Pracovní akce jsou například
jsme přispěli výrobky inspirovanými výročím
úklid chodníků po zimní údržbě, sběr železnésametové revoluce. Při vánočních přípravách je
ho šrotu, celoroční údržba a oprava techniky
jedním ze stěžejních úkolů příprava na vystoua zbrojnice. Hlavním úkolem pro letošní rok je
pení k rozsvícení stromu. S dětmi začínáme včas
uspořádání oslav 105. výročí založení sboru.
a snažíme se vybírat tradiční koledy a zimní říkadla. Další významný úkol se týká výroby vá-

nočního přání a dárečku pro rodiče. Děti dále
seznamujeme s tradičními zvyky (pouštění lodiček, rozkrajování jablíčka, házení boty, lití olova,
návštěvou místního kostela). Vítáme Mikuláškou
návštěvu a poté zdobíme vánoční stromečky ve
třídách. Poslední den před vánočními prázdninami si rozdáváme dárečky mezi kamarády.

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

V lednu 2020 nás navštívila paní Velíšková s hudebním programem. Dětem představila klavír
hravou formou a společně si zazpívali, zacvičili.
Skrze pohádkové příběhy se děti učily vnímat,
co zdraví podporuje a co ho může poškozovat
(pohádka Hrad Šikulíkov). Únorový čas jsme věnovali malému karnevalu, maskám, dramatizaci
pohádek.

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

POJĎTE
VSTOUPIT
DO podle
Aktivity ve školce
obvykle rozdělujeme
tříd. Zachováváme jejich spojení při omezeném
provozu školky během
školních prázdnin nebo
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC

při setkávání na divadelním představení. DivaSrdečně
zveme
všechny
účasti na
dla k nám
přijíždějí
a jsmespoluobčany
rádi, protožekcestování
aktivitách
Svatého
týdne
a
slavení
Velikonoc.
v hromadné dopravě s velkým počtem malých

dětí je náročné. U dětí v předškolní třídě naopak
Svatý
týden,akce
Velikonoce,
Květná
zařazujeme
mimo školku
proneděle,
získáváníZelesoný
čtvrtek,
Velký
pátek,
Bílá
sobota
a neděle
ciálních kompetencí, k orientaci v novém
proVzkříšení.
O co tady vlastně
jde? PročDěti
veliká
středí, v pohybování
se ve skupině.
se noc
za(Veliko-noce)?
Odkud
pochází
tyto
tradice,
svátpojily do programu Lesy ČR (s tématem lesní
ky
a slavení?
Jak výukový
souvisí tyto
nejdůležitější
křeszvěř),
navštívily
program
na Jezírku
v
ťanské
svátky
s původními
jara?se do AreSoběšicích
(Dřevěný
svět),svátky
podívaly

álu dopravní výchovy a vzdělávání v Pisárkách
Ov Velikonocích
si připomínáme
den,vyjádřily
kdy se zaBrně (Koblížek).
Velký obdiv děti
ve
chvěla
země.
Uvědomujeme
si,
že
vesmír
místo
Vida parku v Brně (Putování s velrybou). je
V přednaplněné
nadějí,
životem
láskou, nikolivprogratemný,
školní třídě
zařazujeme
doa pravidelného
mrtvý
a
chladný
prostor.
Podobně
jako
když
mu tvoření s dětmi – výtvarníček a tvořeníjarní
se
slunce
povolává
k životu zdánlivě mrtvou
dřevemznovu
(technické
školky).
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
Od konce
ledna
plavecký
příběh
stejně
jako2020
tolikjsme
věcí zahájili
v našem
životě? výCo
cvik
v
Kuřimi.
Velký
zážitek
prožilo
11
dělat, nu zatneme zuby a jdeme dál … dětí na
zimní škole v přírodě se Základní školou Vranov
v Karlově
v Jeseníkách
týden
v únoru
Pak
ale přichází
nedělní(poslední
jitro a zprvu
neuvěřitel2020).
Kdo
má
zájem,
na
webových
stránkách
je
ná zpráva – hrob je prázdný. Víte co to znamená?
dostupná
fotogalerie,
která
přiblíží
naše
dění
ve
Vesmírný Rozhodčí neodvolatelně rozhodl: ne
školce aale
kterou
průběžně
prohra,
vítězství!
Je toaktualizujeme.
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 páPandemie
koronaviru
bohužel
způsobila
uzatek
a Bílou sobotu
- v 11.45
sraz na
náměstí před
vření
školky
na
dočasnou
dobu.
O
aktuálních
kostelem.
změnách tohoto stavu budete informováni prostřednictvím vedení školy a obce, a to jak prostřednictvím
SMS, aplikace farnost
V obraze,
popřípadě
Římskokatolická
Vranov
u Brna
dalšími komunikačními prostředky.
Všem přejeme hezké jaro a čas bohatý na krásné
zážitky
FOTO: školka Vranov

HEJTMAN ŠIMEK
INFORMACE
Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
NAVŠTÍVIL
VRANOV
OBCE
VRANOV
Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek zamířil

1. února dozVranova,
aby zde
se starostkou
KateInformace
12. veřejného
zasedání
zastupitelstva
obce Vranov
řinou Jetelinovou
aktuální
záležitosti
ži- Obecního domu, Vranov 24
konaného
dne 10.probral
12. 2019
v zasedací
místnosti
vota obce. Kraj má ve Vranově na co navazovat –
v loňském
roce zde
podpořil
půdní vestavJednání
se zúčastnili
členové
zastupitelstva
obce: Kateřina Jetelinová, Martina Dobešová, Roman Jobu zdejší
Starostka
Kateřina Eduard
Jetelinová
náš,
Jindřichškoly.
Skácel,
Miloslav Křivánek,
Filka, Robert Škarecký. Omluveni byli Pavel Galík a Zus hejtmanem
hovořila
o problému
zana
Černá. Z řad
občanůpředevším
se podle prezenční
listiny zúčastnili Jarmila Dostálová, Dagmar Zemanová,
se zvýšenou
silničníEva
dopravou
v obci,
o potřebě
Kateřina
Potočková,
Prokešová
Danková,
RSDr. Karel Holešovský. Jednání bylo zahájeno v 19 hodin,
vybudovat
ve Vranově
nové chodníky a o dalších
zápis
provedla
Martina Dobešová
investičních záměrech v obci.
Zastupitelstvo schválilo program jednání:
Hejtman
Šimek
ve oVranově
svou pra1.
Aktuální
otázky
činnosti zakončil
ZO
covní
návštěvudiskuze,
obcí nainterpelace
Brněnsku. členů
Předtím
2.
Všeobecná
ZO stihl
absolvovat
návštěvu
také
v
Ochozi
u
Brna
a v BíHejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
3. Schválení Obecně závazných vyhlášek obce
Vranov
lovicích
nad Svitavou.
Jetelinovou. Foto: Jihomoravský krajský úřad
4.
Rozpočet
svazku obcí Ponávka 2020
5. Rozpočet obce Vranov na rok 2020
6. Jmenování inventarizační a likvidační komise
7. Schválení výše vodného a stočného na rok 2020
8. Schválení smluv a smluvních vztahů
9. Projednání žádostí o dotace z obce na rok 2020

SBOR DOBROVOLNÝCH
V bodě Aktuální informace informovala starostka:
HASIČŮ
Probíhá rekonstrukce tělocvičny, stavba obrubníků u hlavní silnice a oprava ulice Kateřinská.
l

Naše
činnost rozsvícení
v letošním
roce začala
hodnocel Proběhlo
vánočního
stromu.
ním
uplynulého
roku nazájezd
valnéa hromadě
sbo- s občany dne 17. 12. 2019.
l Uskutečnil
se vánoční
zveme na besedu
ru.
jsme loňský rok, ale zároveň jsme
l Hodnotili
Bylo opraveno osvětlení v Aleji.
sestavovali plán činnosti na rok letošní. Valná
hromada se konala 13. ledna v sále obecního
Starostka dále předložila k odsouhlasení návrh, že případné opravné účetní doklady za období 01 až
domu a navštívili ji i zástupci Okresního sdru12/2019, pokud nastane potřeba je vyhotovit, budou odsouhlaseny a podepsány starostkou. Dále nažení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do plánu
vrhla pověřit veřejnosprávní kontrolou v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ za rok 2019 členku finančního
činnosti jsme zařadili akce kulturní, ale také
výboru Mgr. Andreu Černou a člena finančního výboru Mgr. Michala Dobeše.
sportovní a pracovní. Z kulturních akcí např.
Obě usnesení byla jednomyslně schválena.
masopustní průvod, ostatkovou zábavu, pálení
čarodějnic, hody. Sportovní akce např. prvomáPoté starostka informovala o postupu ve věci řešení situace v lokalitě U rybníka. Zastupitelstvo obce se
jový fotbálek, soutěže v hasičských dovednosdohodlo na postupu. Advokátu, který na základě plné moci zastupuje pana Sonnka, bude zaslán dopis
tech a podobně. Pracovní akce jsou například
ve věci vyvolání jednání ohledně dalšího postupu řešení lokality U rybníka. Pokud se do konce května
úklid chodníků po zimní údržbě, sběr železné2020 obec s panem Sonnkem nedohodne na řešení, bude ze strany obce podána v této věci žaloba na
ho šrotu, celoroční údržba a oprava techniky
pana Sonnka, majitele pozemků sousedících s rybníkem.
a zbrojnice. Hlavním úkolem pro letošní rok je Vítězná maska ostatkové zábavy, originálně
uspořádání oslav 105. výročí založení sboru.
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
Starostka také předložila ke schválení aktualizaci Stanov dobrovolného svazku obcí Tišnovsko.
Tuto aktualizace schválila rada svazku na svém zasedání dne 4. 11. 2019.
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Velký pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
Starostka pak předložila
ke schválení
rozpočtové opatření č. 9/2019. Jedná se o úpravu příjmů a
POJĎTE
VSTOUPIT
DO
židovští představení za podpory lůzy a Římanů,
výdajů dle skutečnosti k 30. 11. 2019. Pozn. RO č. 9 na straně příjmů - navýšení o příjmy zlepšený
kteří hlavně chtějí zachovat klid, Ježíše odsoudili
výnos z daní, na výdajích
– navýšení dle skutečnosti a dle plánu, co bude potřeba uhradit do konce
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
k smrti. Ten, kdo přišel do světa hlásat lásku, léčil
roku. Na příjmech navýšení o 1 273 800,- Kč a na výdajích navýšení o 520 200,- Kč. Obě usnesení byla

naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
jednomyslně
schválena.
Srdečně
zveme
všechny spoluobčany k účasti na
zesměšněn, zbičován, ztýrán a nakonec popraaktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
ven potupnou smrtí, která byla vyhrazena zloV bodě všeobecná diskuze, interpelace členů ZO byla zastupitelstvu předána informace od omlučincům. Věříme-li, že to byl opravdu Boží Syn,
vené předsedkyně
finančního
výboru
Zuzany
Černé, že se finanční výbor sešel a schválil jak rozpoSvatý
týden, Velikonoce,
Květná
neděle,
Zelejaký skandál to zde sledujeme? Poražený, nahý
četčtvrtek,
na rok 2020,
výše zmíněné
rozpočtové
opatření č. 9. Předseda kontrolního výboru Miloslav
ný
Velkýtakpátek,
Bílá sobota
a neděle
a mrtvý Bůh s tělem k nepoznání dobitým visí na
Křivánek informoval,
že probíhá
inventur.
Vzkříšení.
O co tady vlastně
jde? příprava
Proč veliká
noc Dále byla předána informace od omluveného
dřevěném kříži někde mezi nebem a zemí. Ticho
předsedy kulturního
Pavla
žesvátbyl vydán a roznesen leták s přehledem adventních a
(Veliko-noce)?
Odkudvýboru
pochází
tytoGalíka,
tradice,
a prázdnota. Na hrob přivalili kámen. Bílá sobota.
vánočních
akcí,
zájezd a uskutečnilo
se rozsvěcení vánočního stromu.
ky
a slavení?
Jakproběhl
souvisívánoční
tyto nejdůležitější
křesTak to je konec? Takto beznadějně končí i tento
Předseda
pořádkového
výboru
panjara?
Jindřich Skácel vznesl dotaz, kdy lesy spraví rozježděnou Alej po
ťanské
svátky
s původními
svátky
příběh stejně jako tolik věcí v našem životě? Co
kácení. Starostka: Není to obecní pozemek, ale obec se může pokusit vyjednávat s vedením ŠLP. Je
dělat, nu zatneme zuby a jdeme dál …
nové vedení,
s ním předjednána
schůzka.
Otam
Velikonocích
si je
připomínáme
den, kdy
se zaPředseda
stavebního
výborusi,pan
Robert je
Škarecký
chvěla
země.
Uvědomujeme
že vesmír
místo informoval, že výbor vydal vyjádření ke dvěma
Pak ale přichází nedělní jitro a zprvu neuvěřitelprojektůmnadějí,
rekonstrukcí
RD,
kontroluje
stavební
naplněné
životem
a láskou,
nikoliv
temný,práce na komunikacích.
ná zpráva – hrob je prázdný. Víte co to znamená?
mrtvý a chladný prostor. Podobně jako když jarní
Vesmírný Rozhodčí neodvolatelně rozhodl: ne
Ve všeobecné
diskusi informovala
starostka,
že obdržela odpověď DPmB na otázku, proč jsou zaslunce
znovu povolává
k životu zdánlivě
mrtvou
prohra, ale vítězství! Je to 1:0 pro lásku, 1:0 pro
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bude
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a potřeba
tak velikou
dírají promrzlou zemí a zima je poražena, jsou
Bude nedokáže
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lásku
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v době
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špičky na
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ale
nastává
tato radost
velikonoční
neděle, proprovždy.
velmi blízko
u sebe,
docházícelý
poměrně
ke konfliktům mezi řidičem a cestujícími – ohledně
cházíme
v různých
tradicích
týden, často
předchátoho,této
pro kterou
zastávku byl dán signál k zastavení.
zející
události.
A toto slavíme, proto se na Zelený čtvrtek do noci
modlíme v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
Robert
Škarecký
se před
dotázal,
opravdu
ředitel
Na
Květnou
neděli
mšízda
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kočičky
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jak Ježíš
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Zemanová
za úklid hromady suti na Žižkově a s dotazem,
ný
králobčanů
– silák, vystoupila
co násilímp.
porazí
římskés poděkováním
okupanty,
noc a zveme všechny vstoupit do tohoto tajemrozdíl vyplývající
z rozpočtového
opatření
č. 9 půjde do rezerv. Starostka odpověděla, že ano, a
azda
že místo
koruny ze zlata
a drahokamů
si nechá
ství – rozpis konkrétních akcí bude od 25. března
to na spořicí
účet
obce.
nasadit
korunu
z trní.
na stránkách http://www.dc-vranov.cz/index.
Paní Zemanová navrhla, aby se veřejná zasedání zastupitelstva obce konala vždy pravidelně, ve stejphp/ohlasky. A děti zveme na „Velikonoční hrkáný Zelený
den, např.
každýkterý
prvníječtvrtek
v měsíci.plačtivý
Starostka odpověděla, že to bohužel není možné. Jednak
Na
čtvrtek,
ve skutečnosti
ní“ - ohlašování poledne hrkačkami na Velký pázastupitelé
majízkomolením
každý svá zaměstnání,
ve„Greinkterých často nemají pravidelnou pracovní dobu, proto
(„zelený“
vznikl
německého
tek a Bílou sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
upravujeme do
termíny
konání VZZO dle
potřeby.
Dalším důvodem, proč je pro naši obec nevhodné
donnerstag“
„Gründonnerstag“),
Ježíš
slaví se
kostelem.
např. vyhlásit
dopředu
na celý svátek
rok termíny
konání
svými
přáteli tradiční
židovský
Pesach
for- VZZO, je to, že obec nemá radu, který by rozhodovala
v běžných
věcech
chodu obce,
vše u nás
rozhoduje zastupitelstvo, a proto musí být schopno
mou
večeře
s vínem,
nekvašenými
chleby
a peflexibilně
reagovat Těžko
na potřeby
schvalování
čeným
beránkem.
říci, čím
je šokujenutných
více, dokumentů – smluv, dodatků, žádostí o dotace
Římskokatolická farnost Vranov u Brna
apod.
zda,
když jako ten, ke kterému vzhlíželi, pokleká
panípo
Zemanové
se týkal
rozpočtu:
Víte, kolik obec platí na školu? Spočítala jsem to, a
aDalší
myjedotaz
jednomu
druhém nohy
špinavé
od praza poslední
roky tochléb
bylo přes
Kč 22 000
000,-,
tedy včetně dotací, to je nepřiměřené. V rozpočtu je
chu,
či když trhaje
a podávaje
kolem
stolu
položka
Kč 500říká,
000,rybník
a Kčtělo
500a000,úpravu zeleně v porovnání s Kč 1 000 000,- na školu.
pohár
s vínem
žena
toto
je jeho
krev,na
kteVese
Vranově
nežijí
přeci jenom
žáci ZŠ.
ré
vydávají
za všechny.
Nakonec
společně odchází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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HEJTMAN ŠIMEK
NAVŠTÍVIL VRANOV

Odpověď starostky: Z obce se hradí provoz školy, cca Kč 1 000 000, ročně, zbytek investic jsou dotace,
které nezatěžují nijak zásadně rozpočet obce.
Další dotaz paní Zemanové: Zajímá mne, co by zastupitelstvo chtělo udělat pro to, aby to tu bylo hezčí,
uklizenější. Dá se veřejné prostranství udržovat i svépomocí?
Odpověď
starostky:
Problém
je sehnat
lidi ochotné
Jihomoravský
hejtman
Bohumil
Šimek
zamířil pracovat venku, a ano, je pravda, že je to třeba
dělat
lépe.do
Obec
by i peníze
z rozpočtu
dala,Katekdyby byl někdo, kdo bude údržbu dělat. Hledali jsme
1. února
Vranova,
aby zde
se starostkou
mezi
o zaměstnání
na úřaduzáležitosti
práce, zdežijsme objevili pouze administrativní pracovnice, které
řinouuchazeči
Jetelinovou
probral aktuální
tedy
odměna na
byla
z úřadu
votahodně
obce. pomohly
Kraj má ve– Vranově
cohrazena
navazovat
– práce. Můžeme se pokusit na příští rok najmout
externí
firmu na
údržbu
Veřejné
prostranství
v loňském
roce
zde zeleně.
podpořil
půdní
vestav- je možné udržovat i svépomocí, je to chvályhodné
abu
hodné
následování,
ale pozorKateřina
na výsadbu
rostlin, zejména stromů. Ty lze sázet na obecním pozemku
zdejší
školy. Starostka
Jetelinová
jen
se souhlasemhovořila
obce, a to
např. z důvodu
různých vedení a jejich ochranných pásem.
s hejtmanem
především
o problému
Další
dotaz paní
Zemanové:
Co sevstalo
Na Gruntech?
se zvýšenou
silniční
dopravou
obci,s ocestou
potřebě
Odpověď
starostky:
Byl tam
navezen
recyklát,
ale špatně, na jaře se to bude spravovat.
vybudovat
ve Vranově
nové
chodníky
a o dalších
Dotazy
paní Prokešové:
investičních
záměrech v obci.
1) Byla by ráda, kdyby zastupitelstvo zvážilo možnost údržby zeleně externí firmou.
2)Hejtman
Plánuje se
rekonstrukce
zařízení
v MŠ?svou
WC, umývadla,
kohoutky apod.? Jsou špatně funkční. A také
Šimek
ve Vranově
zakončil
prapořízení
elektronického
systému
do školy
(Edookit).
covní návštěvu
obcí na
Brněnsku.
Předtím
stihl
Odpověď
starostky:
Totaké
je interní
záležitost
asi není
prostor
pro řešení
nasejednání
zastupitelstva.
absolvovat
návštěvu
v Ochozi
u Brnaškoly,
a v BíHejtman
Bohumil
Šimek
starostkou
Kateřinou
Vlovicích
této souvislosti
jen dodávám, že se podařilo zajistit kvalitní
spádovou
pro druhýkrajský
stupeň,
a to ZŠ
nad Svitavou.
Jetelinovou.
Foto:školu
Jihomoravský
úřad
Herčíkova v Králově Poli.
3) Proběhlo jednání o posílení MHD směrem do Králova Pole?
Starostka: Dosud ne.
4) Jak s osvětlením Aleje?
Starostka: Odpovězeno bylo na minulém zasedání, připravuje se projekt.
Připomínka paní Prokešové: Škoda, že na Turisťáku neproběhla na podzim údržba a vysetí trávy už na
podzim, je potřeba na to příště nezapomenout.
Dotazy RSDr. Holešovského:
1) Je fajn, že se ZO snaží věnovat rybníku, otázka je, zda by nepomohlo zpracovat projekt a s pomocí
Naše nedonutit
činnost v pana
letošním
roce
začala hodnoceúřadu
Sonnka
spolupracovat.
ním uplynulého
najevalné
sbo- úřad bez souhlasu pana Sonnka nevydá stavební
Odpověď
starostky:roku
Projekt
dávnohromadě
hotový, stavební
ru. Hodnotili
rok, ale zároveň jsme
povolení.
Protojsme
se řešíloňský
právně.
plán činnosti
na rok
letošní.
Valná těžkou lesní technikou, například v okolí Aleje.
2)sestavovali
Nové komunikace
jsou hezké,
ale už
jsou poničené
hromada
se
konala
13.
ledna
v
sále
obecního
Odpověď starostky: Komunikace nejsou rozježděné, jezdilo se vedle – to není náš pozemek a máme na
a navštívili
i zástupci
Okresního sdrutodomu
malý vliv,
s lesy se jiobtížně
komunikuje.
žení
hasičů
Čech,
Moravy
a
Slezska.
Do plánu
3) Co chodník u Škareckých?
činnosti
jsme
zařadili
akce
kulturní,
ale také letos, ale jde o investici ve výši cca Kč 1 000 000,--,
Starostka: Je také v plánu, už se zvažovalo provedení
sportovní
a pracovní.
kulturních
akcí rok.
např.
není
to drobnost.
Snad toZpůjde
udělat příští
Jsou i další projekty na nové chodníky v plánu a nyní
masopustní
průvod,
ostatkovou
zábavu,
pálení
na pořadu.
čarodějnic, hody. Sportovní akce např. prvomájový fotbálek, soutěže v hasičských dovednosVtech
dalším
bodě jednání,
kterýmakce
bylo jsou
schválení
Obecně závazných vyhlášek obce Vranov předložila staa podobně.
Pracovní
například
rostka
ke
schválení
Obecně
závaznou
vyhlášku
Obce Vranov č. 1/2019 o místním poplatku za provoz
úklid chodníků po zimní údržbě, sběr železnésystému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
ho šrotu, celoroční údržba a oprava technikyvyužívání a odstraňování komunálních odpadů. Přílohou
se stanoví
výše poplatku
za provoz
přepravy,
využíváa zbrojnice.
Hlavním
úkolem pro
letošnísystému
rok je shromažďování,
Vítězná maska sběru,
ostatkové
zábavy,třídění,
originálně
níuspořádání
a odstraňování
komunálních
odpadů.
Výše
poplatku
pro
poplatníka
zůstane
na
rok
2020
stejná,
oslav 105. výročí založení sboru.
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení. tj.
500,-- Kč. Sazba poplatku pro poplatníka je tvořena z pevné částky 250,-- Kč za osobu a kalendářní rok

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
pátek,
den
tichý a temný,
nad aránem
a z částky 250,- Kč stanovené na základě skutečnýchVelký
nákladů
obce
předchozího
rokukdy
na sběr
svoz
POJĎTE
VSTOUPIT
za bylo
podpory
lůzy a Římanů,
židovští
netříděného komunálního
odpaduDO
za osobu a kalendářní
rok.představení
Toto usnesení
zastupitelstvem
jedkteří hlavně chtějí zachovat klid, Ježíše odsoudili
nomyslně schváleno.
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
k smrti.
Ten, kdoObce
přišel
do světa
hlásat olásku,
léčil
Starostka dále předložila
ke schválení k Obecně závaznou
vyhlášku
Vranov
č. 2/2019
místním

naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
poplatkuzveme
ze psů.všechny
Sazba poplatku
pro poplatníka
Srdečně
spoluobčany
k účasti naje částka 200,- Kč za jednoho psa, za druhého a každézesměšněn,
zbičován,
a nakonec
popraho
dalšího
psa
téhož
držitele
300,Kč,
za
psa,
jehož
držitelem
je osoba
starší ztýrán
65 let 75,Kč, za druhého
aktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
potupnou
smrtí,
kteráusnesení
byla vyhrazena
zloa každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osobaven
starší
65 let, 300,Kč. Toto
bylo zastupičincům. Věříme-li, že to byl opravdu Boží Syn,
telstvem
jednomyslně
schváleno.
Svatý týden, Velikonoce, Květná neděle, Zelejaký skandál to zde sledujeme? Poražený, nahý
ný čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a neděle
a mrtvýnaBůh
s tělem
k nepoznání
visí na
Starostka O
v dalším
jednání
předložila
vědomí
rozpočet
Svazkudobitým
obcí Ponávka
Vzkříšení.
co tadybodě
vlastně
jde? Proč
velikázastupitelstvu
noc
dřevěném
kříži někde
mezi
nebem
a zemí.
Ticho
na
rok
2020.
Rozpočet
byl
schválen
na
zasedání
Svazku
obcí
Ponávka
dne
9.
12.
2019
zástupci
Svazku
(Veliko-noce)? Odkud pochází tyto tradice, sváta příjmů
prázdnota.
Na hrob
přivalili
kámen.
Bílá sobota.
obcí
Ponávka.
Rozpočet
byl
schválen
ve
shodné
výši
i
výdajů
90
000,Kč.
Toto
usnesení
bylo
ky a slavení? Jak souvisí tyto nejdůležitější křesTak to je konec? Takto beznadějně končí i tento
zastupitelstvem
jednomyslně
schváleno.
ťanské svátky s původními svátky jara?
příběh stejně jako tolik věcí v našem životě? Co
dělat,
nu zatneme
jdeme na
dálrok
… 2020. NáStarostka
jako
další
bod
jednání
předložila
ke
schválení
návrh
rozpočtu zuby
ObceaVranov
O Velikonocích si připomínáme den, kdy se zavrh
rozpočtu
byl
řádně
vyvěšen
na
úřední
desce,
projednán
ve
finančním
výboru
dne
18.
11. 2019 a
chvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
Pak
ale přichází
nedělní
jitro
a zprvu
neuvěřitelv ZO dne nadějí,
19. 11. životem
2019, vyvěšen
bylnikoliv
dne 22.
11. 2019.
V návrhu
rozpočtu
Obce
Vranov
je zapracován
naplněné
a láskou,
temný,
ná zpráva – hrob je prázdný. Víte co to znamená?
rozpočet
příspěvkové
organizace
a MŠ
na rok
mrtvý
a chladný
prostor.
PodobněZŠ
jako
když
jarní2020 ve výši 1 150 000,-- Kč na provoz ZŠ a MŠ, příspěVesmírný
Rozhodčí
neodvolatelně
rozhodl: do
ne
vek
Svazku
obcí
Ponávka
ve
výši
30.000,-Kč
a
příspěvek
na ZJ SDH
ve výši 270.000,-Kč a příspěvek
slunce znovu povolává k životu zdánlivě mrtvou
vítězství!
Je to
pro
lásku,
1:0 pro
DSO Tišnovsko
ve výšiz35,Kč nakosobu
a rok,
tj pro prohra,
rok 2020ale
částka
29 050,Kč.1:0
Dále
jsou
v rozpočtu
přírodu,
Bůh probouzí
mrtvých
věčnému
živoživot, 1:0 pro pravdu! Jako když se sněženky prozahrnuty
částkyTak
naopravdový
Dotace proživot
jednotlivé
tu
svého Syna.
a tak žadatele
velikou – organizace (TJ Sokol, Hasiči, klub důchodců, spodírají– promrzlou
zemíčasu.)
a zima
poražena,
jsou
lek
WRANAU,
závody
Excalibur
Race,
Noc
kostelů
apod
využití volného
vejevýši
100 000,-Kč.
lásku nedokáže udržet ani síla hrobu. Ještě než
nyníschváleno.
poraženy smrt, zlo a temnota a to jednou
Usnesení
o
rozpočtu
bylo
zastupitelstvem
jednomyslně
ale nastává tato radost velikonoční neděle, proprovždy.
cházíme v různých tradicích celý týden, předcháDalším
bodem
bylo
jmenování
inventarizační
a
likvidační
komise. Starostka navrhla jmenovat invenzející této události.
toto slavíme,
proto
se na Zelený
čtvrtek
do noci
tarizační komisi k provedení inventur za rok 2019 veAsložení:
Předseda
– Miloslav
Křivánek,
členové
–
modlíme v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
Eduard
Filka,
Petr
Kotyza.
Usnesení
bylo
schváleno.
Na Květnou neděli před mší nám kočičky a palsepředseda:
postíme pohrouženi
do svého
nitra
a vKlimeš,
neděli
Dále byli
jmenováni
členi likvidační
komise
ve složení:
Jindřich Skácel,
členové:
Petr
mové
ratolesti
připomínají,
jak Ježíš
vjel
do
Vzkříšení se radujeme.
Věra
Kopecká.
Jeruzaléma vítán jako král. Netrvá dlouho a dav
Starostkazjišťuje,
obce pak
ke schválení
Směrnici č. 1/2019 pro provedení inventarizace včetně přífanoušků
žepředložila
toto asi nebude
jejich vysněSrdečně
tedy přejeme
požehnané prožití Velikolohy
Plán
inventur
na rokporazí
2019. Tento
zastupitelstvo
jednomyslně
schválilo.
ný
král
– silák,
co násilím
římsképlán
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
Dalším korunu
bodem zjednání
nasadit
trní. bylo schválení výše vodného a stočného od 1. 1. 2020. Stočné na rok 2020
na pak
stránkách
zůstává ve stejné výši, tj. 50,- Kč vč. DPH/m3. Starostka
předložilahttp://www.dc-vranov.cz/index.
ke schválení výši vodného z Brphp/ohlasky.
A36,18
děti zveme
na „Velikonoční
něnských
vodáren
a
kanalizací
a.s.
Cena
vodného
na
rok
2020
je
Kč/m3 bez
DPH. Jedná hrkáse o
Na Zelený čtvrtek, který je ve skutečnosti plačtivý
ní“jednomyslně
- ohlašování schválilo.
poledne hrkačkami na Velký pámeziroční
navýšení
o
5%.
Obě
usnesení
zastupitelstvo
(„zelený“ vznikl zkomolením německého „Greintek a Bílou sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
donnerstag“ do „Gründonnerstag“), Ježíš slaví se
kostelem.
Náledoval
bod
Schválení
smluvních
vztahů.
Starostka
předložila ke schválení Dodatek č. 40 Smlouvy
svými přáteli tradiční židovský svátek Pesach foro
nájmu
majetku,
provozování
vodovodu
pro
veřejnou
potřebu obce Vranov a o poskytování služeb
mou večeře s vínem, nekvašenými chleby a pesouvisejících
s pronajatým
majetkem
ze dnevíce,
18. 9. 2000 s BVK a.s., ve kterém je upraveno vodné na
čeným
beránkem.
Těžko říci,
čím je šokuje
farnost
Vranov u Brna
rok 2020.
Cenaten,
za vodné
na rokvzhlíželi,
2020 je 36,18
Kč/m3 bez DPH, aŘímskokatolická
dále dodatek řeší
výši nájemného
za
zda,
když jako
ke kterému
pokleká
využívání
infrastruktury
ve
výši
345
000,-Kč.
a myje jednomu po druhém nohy špinavé od praTotočiusnesení
bylochléb
zastupitelstvem
chu,
když trhaje
a podávajejednomyslně
kolem stoluschváleno.
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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Starostka předložila ke schválení Smlouvu s firmou BDO CA s.r.o, IČ: 25535269 na provedení PřezkouHEJTMAN
mání hospodaření ŠIMEK
obce Vranov za cenu 28 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy
s firmou BDO CA s.r.o. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
NAVŠTÍVIL
VRANOVjednomyslně schváleno.
Toto usnesení bylo zastupitelstvem
Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek zamířil
schválení
Dodatek č.1
k nájemní smlouvě č. 66432 s firmou DIMATEX CS, spol.
1.Starostka
února dopředložila
Vranova,ke
aby
zde se starostkou
Kates r.o., se
sídlem Stará
24, Svárov,
460 záležitosti
01 Stráž nad
řinou
Jetelinovou
probral
aktuální
ži-Nisou. Nájemné za umístění kontejneru je dle tohoto
dodatku
0,Kč.
vota obce. Kraj má ve Vranově na co navazovat –
usnesení
bylozde
zastupitelstvem
jednomyslně
vToto
loňském
roce
podpořil půdní
vestav-schváleno.
bu zdejší školy. Starostka Kateřina Jetelinová
předložila
ke schválení
Dodatek
č. 1 ke Smlouvě na stavbu „Vybudování obrubníků a odvodsStarostka
hejtmanem
hovořila
především
o problému
nění
podél
hlavní
komunikace
III.
třídy“
s
firmou
se zvýšenou silniční dopravou v obci, o potřeběŠerhalka s.r.o., IČ: 29453518
Dodatek č. ve
1 řeší
změnunové
termínu
dokončení
díla.
vybudovat
Vranově
chodníky
a o dalších
Dále starostka
předložila
ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě na stavbu „Opravy a odvodnění – ulice
investičních
záměrech
v obci.
Kateřinská“ s firmou Šerhalka s.r.o., IČ: 29453518. Dodatek řeší změnu termínu dokončení díla.
Oba dodatky
bylyvezastupitelstvem
jednomyslně
Hejtman
Šimek
Vranově zakončil
svou pra-schváleny.
covní návštěvu obcí na Brněnsku. Předtím stihl
Starostka v návštěvu
dalším bodě
jednání
předložila
žádostBohumil
o poskytnutí
organizaci
pořádaabsolvovat
také
v Ochozi
u Brna ke
a vschválení
Bí- Hejtman
Šimekdotace
se starostkou
Kateřinou
jící
závody
Excalibur
Race
,
IČ:
08193801
na
ceny
pro
závodníky
a
časomíru
závodu
v
roce
2020.
lovicích nad Svitavou.
Jetelinovou. Foto: Jihomoravský krajský úřad
Požadovaná částka je 10 000,- Kč, starostka navrhuje schválení částky mezi 5 000,- a 7 000,- Kč.

Zastupitelstvo nakonec schválilo dotaci ve výši 5 000,- Kč Jakubu Exnerovi, IČ: 71987037, pořadatel
závodu Excalibur Race, Vranov u Brna v roce 2020 a pověřilo starostku podpisem této smlouvy.
Starostka ukončila
jednání veřejného zasedání v 21,00 hodin.
SBOR
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
Naše činnost v letošním roce začala hodnocením uplynulého roku na valné hromadě sboru. Hodnotili jsme loňský rok, ale zároveň jsme
sestavovali plán činnosti na rok letošní. Valná
hromada se konala 13. ledna v sále obecního
domu
a navštívili
ji 13.
i zástupci
Okresního
sdruInformace
z konání
veřejného
zasedání
zastupitelstva obce Vranov
žení
hasičů
Čech,
Moravy
a
Slezska.
Do
plánu
konaného dne 16. 1. 2020 v zasedací místnosti Obecního domu, Vranov 24
činnosti jsme zařadili akce kulturní, ale také
sportovní
pracovní.
Z kulturních
akcí např. obce: Kateřina Jetelinová, Martina Dobešová, RoJednání seazúčastnili
všichni
členové zastupitelstva
masopustní
průvod,
ostatkovou
zábavu,
pálení Křivánek, Eduard Filka, Robert Škarecký a Pavel Gaman Jonáš, Zuzana Černá, Jindřich Skácel, Miloslav
čarodějnic,
hody.
Sportovní
akcelistiny
např.zúčastily
prvomá-p. Hana Morávková, p. Dagmar Zemanová, p. Jarmila
lík. Z občanů
se podle
prezenční
jový
fotbálek,
soutěže
v hasičských
dovednosDostálová.
Zápis
provedla
Martina Dobešová
tech a podobně. Pracovní akce jsou například
úklid
chodníků
po zimní
údržbě, sběr
železnéNa programu
jednání
byly Aktuální
otázky
o činnosti ZO, všeobecná diskuze, dále interpelace členů ZO
ho
šrotu, celoroční
údržba avztahů.
oprava techniky
a schválení
smluv a smluvních
a zbrojnice. Hlavním úkolem pro letošní rok je Vítězná maska ostatkové zábavy, originálně
uspořádání oslav 105. výročí založení sboru.
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
Velký pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
POJĎTE
VSTOUPIT
DO
podpory
lůzy apomníků
Římanů,
židovští
Starostka předložila
k odsouhlasení
žádost o podání
dotacepředstavení
a investiční za
záměr
na opravu
kteří
hlavně
chtějí
zachovat klid,
Ježíše
odsoudili
obětem 1. a 2. světové války v obci Vranov. Jedná se o
Dotační
titul
z Ministerstva
obrany,
Zachování
a
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
k smrti.107290.
Ten, kdo
přišel do světa
hlásat lásku,
léčil
obnova historických hodnot
I, identifikační číslo programu
Zastupitelstvo
usnesení
jednomy-

naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
slně schválilo.
Srdečně
zveme všechny spoluobčany k účasti na
zesměšněn, zbičován, ztýrán a nakonec popraaktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
ven potupnou
smrtí, která
byla vyhrazena
zloPoté starostka předložila k odsouhlasení žádost o podání
dotace Vybudování
dětského
hřiště v obci
čincům.
Věříme-li,
že atorozvoje
byl opravdu
Boží
Syn,
Vranov
(u
ZŠ)
na
Ministerstvo
pro
místní
rozvoj,
Program
Podpora
obnovy
venkova,
DT
117
Svatý týden, Velikonoce, Květná neděle, Zelejaký
skandál odpočinku.
to zde sledujeme? Poražený, nahý
D8210H
– Podpora
budování
aktivního
a pasivního
ný
čtvrtek,
Velký pátek,
Bíláa obnovy
sobota míst
a neděle
a mrtvý Bůh s tělem k nepoznání dobitým visí na
Zastupitelstvo
jednomyslně
Vzkříšení.
O co usnesení
tady vlastně
jde? Pročschválilo.
veliká noc
dřevěném kříži někde mezi nebem a zemí. Ticho
(Veliko-noce)? Odkud pochází tyto tradice, sváta prázdnota.
Na p.
hrob
přivalili kámen. Bílá sobota.
V
bodu
Všeobecná
diskuze,
interpelace
členů
ZO
vystoupila
s dotazy
Zemanová:
ky a slavení? Jak souvisí tyto nejdůležitější křesTak to je konec? Takto beznadějně končí i tento
1)
Kolik
bude
částka
dotace,
která
se
bude
žádat?
ťanské svátky s původními svátky jara?
příběh
stejně
jako
tolik věcí
v našem
Co
- starostka: Cena opravy pomníku 1. sv. války se plánuje
Kč 118
000,-,
pomníku
2. sv.
války Kčživotě?
105 000,dělat,jenu
zatneme
zuby
a jdeme
dál …
a
cena
za
dětské
hřiště
u
školy
Kč
2
265
000,--;
dotace
80
%,
vlastní
zdroje
20
%.
O Velikonocích si připomínáme den, kdy se za2) Bude
se žádat
o dotace i pro
jiné
skupiny
obyvatel, než děti ve škole? Dotace na domy pro seniory
chvěla
země.
Uvědomujeme
si, že
vesmír
je místo
alezapřichází
nedělní
jitro aa zprvu
neuvěřiteljsou ažnadějí,
90 %, třeba
v Desítce
by šel
postavit
takovýPak
dům,
spolupráce
s Českou
Lelekovicemi.
naplněné
životem
a láskou,
nikoliv
temný,
ná zpráva
– hrob
je prázdný.
Víte co to znamená?
starostka:
Do
bydlení
pro
seniory
by
obec
investovala
ráda,
záměr
již
byl
projednáván
na MěÚ
mrtvý a chladný prostor. Podobně jako když jarní
Vesmírný
Rozhodčí
neodvolatelně
rozhodl:
ne
Šlapanice.
Bohužel
obec
nemá
téměř
žádný
nemovitý
majetek
a
dotace
nelze
obvykle
použít
na
slunce znovu povolává k životu zdánlivě mrtvou
prohra,
ale vítězství!
to 1:0
pro
lásku, 1:0
koupiBůh
majetku.
Je hotový
projekt
na novou
MŠ vedle
dětského
domova,Je
která
by se
v případě,
žepro
už
přírodu,
probouzí
z mrtvých
k věčnému
živoživot, 1:0užívat
pro pravdu!
sejako
sněženky
proby nebyl
dostatečný
počet dětí
a nebylo
by třeba budovu
jako MŠ,Jako
dalakdyž
využít
startovací
tu svého
Syna.
Tak opravdový
život
a tak velikou
dírají
promrzlou
zemí a místní
zima je
poražena,
jsou
bydlení
nebo
právě
bydlení
pro
seniory.
Nicméně
podle
mých
informací
senioři
o
bydlení
lásku nedokáže udržet ani síla hrobu. Ještě než
nyní poraženy smrt, zlo a temnota a to jednou
v
domově
nemají
zájem,
chtějí
zůstat
doma.
ale nastává tato radost velikonoční neděle, pro3) Ale Desítka
je protradicích
to vhodná,
propředchátakový účel provždy.
sloužila. Mám informace, že se dá žádat o dotace i
cházíme
v různých
celývždy
týden,
na
část
kupní
ceny,
nabízím
pomoc
při
získávání
informací
o dotacích. Možná by senioři do domova
zející této události.
A toto slavíme, proto se na Zelený čtvrtek do noci
šli, kdyby mohli zůstat na Vranově.
modlímeohňostroje.
v Getsemanské
zahradě,
na Velký pátek
4) Zajímalo
mne,před
zda obec
zrušení
novoročního
Spousta
obcí ohňostroje
ruší,
Na
Květnouby
neděli
mší nezvažuje
nám kočičky
a palse postíme pohrouženi do svého nitra a v neděli
je
to
barbarské,
ruší
to
zvěř.
mové ratolesti připomínají, jak Ježíš vjel do
Vzkříšení se radujeme.
Přidává sevítán
p. Morávková,
Vranov dlouho
je uprostřed
Jeruzaléma
jako král. Netrvá
a davlesů, ohňostroj ruší zvěř – je na zvážení použití „tichého“ ohňostroje.
fanoušků
zjišťuje, že toto asi nebude jejich vysněSrdečně
tedy přejeme
prožitímohou
Veliko- starostka:
Zatím
bylyporazí
na ohňostroje
jen kladné ohlasy,
občané,
kteří na požehnané
to mají jiný názor
ný král
– silák, co
násilím
římské okupanty,
noc ZO
a zveme
všechny
vstoupit
do tohoto
tajemsepsat
petici
a
ZO
se
tím
bude
samozřejmě
zabývat.
ohňostroj
považuje
za
jednu
z
nemnoha
a že místo koruny ze zlata a drahokamů si nechá
ství – rozpis
konkrétních
akcí bude
odobce.
25. března
příležitostí,
jak
se
se
sousedy
potkat;
setkávání
je
důležitá
součást
společenského
života
nasadit korunu z trní.
na tostránkách
http://www.dc-vranov.cz/index.
5) Uvažuje ZO o dalších úpravách obce? Co je například
divné vyštěrkované
místo u konečné autophp/ohlasky. A děti zveme na „Velikonoční hrkábusu?
Na Zelený čtvrtek, který je ve skutečnosti plačtivý
ní“ - ohlašování poledne hrkačkami na Velký pá- starostka:
Samozřejmě,
návrhům
a nápadům
(„zelený“
vznikl
zkomolením
německého
„Grein-občanů se nebráníme. To je parkoviště, využívá se tak.
tek a Bílou sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
Další
dotaz
vznesla
p.
Morávková:
donnerstag“ do „Gründonnerstag“), Ježíš slaví se
kostelem.
1)
Děkuje
za
obrubníky,
ale
potřebovala
by
nějak
zasypat
díru vzniklou odfrézováním části vozovky
svými přáteli tradiční židovský svátek Pesach forpřed
novým
obrubníkem,
nemůže
vjíždět
na
pozemek
a
parkovat,
má obavy z poškození vozidla.
mou večeře s vínem, nekvašenými chleby a pe- Lzeberánkem.
vyřešit vložením
přitlučením
např.více,
dřevěné fošny, zasypat se to nedá, srážková voda by to
čeným
Těžko aříci,
čím je šokuje
Římskokatolická farnost Vranov u Brna
odplavila.
zda,okamžitě
když jako
ten, ke kterému vzhlíželi, pokleká
a myje jednomu po druhém nohy špinavé od praV dalším
bodě
jednání,
bylo schválení
smluvních vztahů, předložila starostka ke schválení Dochu,
či když
trhaje
chlébkterým
a podávaje
kolem stolu
datek sč.vínem
2 ke Smlouvě
na je
stavbu
„Vybudování
obrubníků a odvodnění podél hlavní komunikace III.
pohár
říká, že toto
jeho tělo
a krev, ktetřídy“
s
firmou
Šerhalka
s.r.o.,
IČ:
29453518.Dodatek
č. 2 řeší méněpráce v hodnotě 152 750,- Kč bez
ré se vydávají za všechny. Nakonec společně odchází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
12
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DPH a vícepráce v hodnotě 248 599,86 Kč bez DPH, které vznikly na základě požadavků SÚS JMK a obce
HEJTMAN
ŠIMEK
Vranov. Usnesení bylo
schváleno osmi hlasy, jeden se zdržel.
Dále starostka předložila ke schválení Dodatek č. 2 ke Smlouvě na stavbu „Opravy a odvodnění – ulice
NAVŠTÍVIL
Kateřinská“ s firmou VRANOV
Šerhalka s.r.o., IČ: 29453518. Dodatek řeší vícepráce v hodnotě 92046,58 Kč bez

DPH na základěhejtman
požadavku
investora
(Obce
Vranov). Zastupitelstvo jednomyslně usnesení schválilo a
Jihomoravský
Bohumil
Šimek
zamířil
pověřilo
starostku
podpisem
Dodatku
č.
2
ke
Smlouvě na stavbu „Opravy a odvodnění – ulice Kateřin1. února do Vranova, aby zde se starostkou Kateská“ sJetelinovou
firmou Šerhalka
s.r.o.,aktuální
IČ: 29453518.
řinou
probral
záležitosti žiPotéobce.
starostka
ke schválení
Darovací smlouvu
s firmou TVM stavby s.r.o., IČ: 06331807. Jedná
vota
Krajpředložila
má ve Vranově
na co navazovat
–
se
o
darovací
smlouvu
na
finanční
částku
ve
výši
5
000,Kč
- finanční dar na ples Obce Vranov pořádaný
v loňském roce zde podpořil půdní vestavdnezdejší
18. 1. 2020.
usneseníJetelinová
jednomyslně schválilo.
bu
školy.Zastupitelstvo
Starostka Kateřina

s hejtmanem hovořila především o problému
Dále
starostka
předložila
ke schválení
o dílo s firmou ELEKTRA FOJT s.r.o., IČ: 26218054, 679 13
se
zvýšenou
silniční
dopravou
v obci,Smlouvu
o potřebě
Sloup
1,
na
provádění
elektromontážních
prací
na veřejném osvětlení spravovaném obcí Vranov v k.ú,
vybudovat ve Vranově nové chodníky a o dalších
Vranov u Brna.
Smlouva
je na dobu určitou, a to na rok 2020. Zastupitelstvo usnesení jednomyslně
investičních
záměrech
v obci.
schválilo. Starostka veřejné zasedání ukončila ve 20,00 hodin.
Hejtman Šimek ve Vranově zakončil svou pracovní návštěvu obcí na Brněnsku. Předtím stihl
absolvovat návštěvu také v Ochozi u Brna a v Bí- Hejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
lovicích nad Svitavou.
Jetelinovou. Foto: Jihomoravský krajský úřad
Informace o jednání 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 25. 2. 2020 v zasedací místnosti Obecního domu, Vranov 24
Jednání se zúčastnili členové zastupitelstva obce Kateřina Jetelinová, Martina Dobešová, Roman Jonáš,
Jindřich Skácel, Miloslav Křivánek, Eduard Filka, Robert Škarecký, Pavel Galík, omluvena byla Zuzana
Černá. Schůze byla zahájena v 19:05 hodin, zápis provedla Martina Dobešová.

SBOR DOBROVOLNÝCH
Zastupitelstvo schválilo program jednání:
HASIČŮ
1. Aktuální otázky o činnosti ZO

Naše
činnost v diskuze,
letošníminterpelace
roce začala
hodnoce2. Všeobecná
členů
ZO
ním
uplynulého
roku na
valné hromadě
3. Schválení
Směrnice
k zadávání
veřejnýchsbozakázek malého rozsahu
ru.
jsmesportu
loňský
rok,Vranov
ale zároveň jsme
4. Hodnotili
Plán rozvoje
obce
sestavovali
plánžádostí
činnosti
na rokz obce
letošní.
Valná
5. Projednání
o dotace
Vranov
hromada
se konala
13.zprávy
ledna ov činnosti
sále obecního
6. Schválení
Výroční
obecního úřadu Vranov v oblasti poskytování informací
domudlea zákona
navštívili
ji i zástupci
č. 106/1999
Sb. zaOkresního
rok 2019 sdružení
hasičů Čech,
Moravy
a Slezska.
7. Schválení
smluv
a smluvních
vztahůDo plánu
činnosti
8. Závěrjsme zařadili akce kulturní, ale také
sportovní a pracovní. Z kulturních akcí např.
masopustní
průvod,
ostatkovou
pálení informováni, že byly podány žádosti o dotace na
V bodě Aktuální
otázky
o činnostizábavu,
ZO byli přítomní
čarodějnic,
hody.(MO
Sportovní
např.
prvomáopravu pomníků
ČR) a naakce
hřiště
u školy
(MMR ČR). U žádosti o datace na hřiště byla upřesněna cen
jový
soutěže
hasičských
díla –fotbálek,
na minulém
VZZOvbylo
řečeno, žedovednosčástka bude Kč 2 260 000,-. Jednalo se o první pracovní částku,
tech
a podobně.
Pracovní
jsou snapříklad
následně
se projekt
i částka akce
upřesnila
projektanty a nacenily se herní prvky dle zpracované studie
úklid
po1 zimní
údržbě, sběr železnéhřištěchodníků
a cena je Kč
443 046,-.
ho
šrotu,
celoroční
údržbaseaoprava
oprava
technikyprobíhá kladení podlahy a termín dokončení se stíhá.
Další
informace:
Dokončuje
tělocvičny,
aByly
zbrojnice.
úkolemznačky
pro letošní
rok je rychlosti
Vítěznávmaska
zábavy,
originálně
osazenyHlavním
nové dopravní
s omezením
dolní ostatkové
části Vranova
a zrcadlo
u výjezdu
uspořádání
oslav 105. výročí založení sboru.
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
z uličky Za rybníkem.
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
pátek,
den tichý
temný,
kdy naddotace
ránem
Starostka předložila ke schválení změnu ve výběru stočného.
V současné
doběa se
dle podmínek
POJĎTE
VSTOUPIT
DOby spočívala veVelký
podpory lůzy
Římanů,
židovští
vybírá stočné za
kalendářní rok, změna
výběrupředstavení
stočného zazahospodářský
rok.aCílem
je,
kteříbylo
hlavně
chtějí zachovat
Ježíše –odsoudili
aby stočné, které se vybírá dle skutečného odběru vody,
v souladu
s výběremklid,
vodného
občané
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
k smrti.
Ten,ve
kdo
přišelza
dovodné.
světa Vhlásat
lásku,
léčil
by měli na faktuře za stočné
stejné množství odebrané
vody, jako
faktuře
současné
době

naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
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přichází
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sbírala a využívala.
HEJTMAN
ŠIMEK
Starostka: Již nyní se
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absolvovat návštěvu také v Ochozi u Brna a v Bí- Hejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
Dalším bodem
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Vranov.Foto:
Každá
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dle úřad
zákona č.
lovicích
nad Svitavou.
Jetelinovou.
Jihomoravský
krajský
115/2001 Sb., o podpoře sportu zpracován Plán rozvoje sportu. Tento plán je zpracován ve smyslu § 6
odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Cílem plánu rozvoje
sportu je zajištění optimálních podmínek pro volný čas a sportovní vyžití všem občanům obce napříč
věkovými skupinami, podporovat sportovní aktivity a nastavit způsob financování podpory sportu
v obci.
Sportovní politika obcí vychází z potřeb těchto obcí a odvíjí se od kulturně historických tradic. Obce
se spolupodílejí na financování sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch obce, respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec tak v samostatné
působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostNaše
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a pracovní.
kulturních
např.dva zastupitelé se hlasování zdrželi.
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Kč nafotbálek,
setkávánísoutěže
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seniorů. Zdovednosposkytnuté částky budou hrazeny výlety, doprava a vstupné a
tech
a podobně.
Pracovnímateriálu
akce jsoupro
například
dále na
nákup výtvarného
ruční tvoření. Spolek totiž nemá samostatné IČ a nemůže si
úklid
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po zimní
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o dotace.
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celoroční údržba
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a zbrojnice. Hlavním úkolem pro letošní rok je Vítězná maska ostatkové zábavy, originálně
uspořádání
oslav 105.
výročí
založení
sboru.
ztvárněná
záchodového
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bodě
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obecního
úřadu Vranov v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019. Zastupitelstvo usnesení
jednomyslně schválilo.

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
Velký pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
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cena ze smlouvy snižuje o částku Kč 60 034,53
zející této události.
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doč.1
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bez DPH. Zastupitelstvo usnesení jednomyslně schválilo
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podpisem
dodatku
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modlíme v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
firmou
MTC
stav,
s.r.o.
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.
Starostka
ukončila
veřejné
zasedání
ve
20:10
hodin.
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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Ohlédnutí
za vranovským Obecním plesem
HEJTMAN
ŠIMEK
NAVŠTÍVIL VRANOV
Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek zamířil
1. února do Vranova, aby zde se starostkou Kateřinou Jetelinovou probral aktuální záležitosti života obce. Kraj má ve Vranově na co navazovat –
v loňském roce zde podpořil půdní vestavbu zdejší školy. Starostka Kateřina Jetelinová
s hejtmanem hovořila především o problému
se zvýšenou silniční dopravou v obci, o potřebě
vybudovat ve Vranově nové chodníky a o dalších
investičních záměrech v obci.
Hejtman Šimek ve Vranově zakončil svou pracovní návštěvu obcí na Brněnsku. Předtím stihl
absolvovat návštěvu také v Ochozi u Brna a v Bílovicích nad Svitavou.

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

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
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.

FOTO: Miroslav Boucník a vasfotokoutek.cz
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV

Z vranovské kroniky
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kteří
hlavně chtějí zachovat klid, Ježíše odsoudili
Vranov
ve
stínu
morové
nákazy
TAJEMSTVÍ VELIKONOC
k smrti. Ten, kdo přišel do světa hlásat lásku, léčil
Srdečně
zveme
všechny
spoluobčany
účasti
na
Zásahy do
všedního
života
Vranovanů,kjaké
nám
v posledních
týdnech
koronavirová
aktivitách
Svatého
týdnepřipravila
a slavení Velikonoc.
pandemie, nemají na první pohled v historii
obce obdoby.
A přece podobné
Svatý
týden, Velikonoce,
Květnásituace
neděle,Vranov
Zeleuž kdysi zažíval! Ovšem nebylo to v době, ktený
čtvrtek,
Velký
pátek,
Bílá
sobota
a
neděle
rou by si mohl kterýkoliv z pamětníků vybavit.
Vzkříšení.
O co tady
vlastněmíří
jde?ažProč
veliká noc
Naše vzpomínka
tentokrát
do hloubi
17.
(Veliko-noce)?
Odkud
pochází
tyto
tradice,
století, do období, kdy byla Morava zasaženasvátzáky
a slavení?
Jak souvisí
tyto nejdůležitější
křesvěrečným
dějstvím
třicetileté
války.
ťanské svátky s původními svátky jara?
Začít můžeme u švédských vojsk, která byla
v létě
1645 slavně
odražena od brněnských
bran
O
Velikonocích
si připomínáme
den, kdy se
zastatečnou městskou posádkou, ale pak se ješchvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
tě dlouhé měsíce pohybovala napříč Moravou.
naplněné
nadějí,
životem
a láskou,
Manévrování
vojsk
s sebou
velminikoliv
častotemný,
neslo
mrtvý
a
chladný
prostor.
Podobně
jako
jarní
propukání různých epidemií, a to kvůlikdyž
velkému
slunce
povolává
životu
zdánlivě zmrtvou
míseníznovu
obyvatel,
kdy se kvojáci
přesouvali
jedné
pozice do
další
a na jiné
fronty.kNavíc
takéživodopřírodu,
Bůh
probouzí
z mrtvých
věčnému
cházelo
velkému
přesidlování
utečenců,
toto
tu
svého kSyna.
Tak opravdový
život
a tak velikou
vše dohromady
optimální
podmínlásku
nedokáže poskytovalo
udržet ani síla
hrobu. Ještě
než
ky
pro
šíření
nákazy.
ale nastává tato radost velikonoční neděle, proA tak kronika vranovského konventu zaznamecházíme
různých
celý týden,
předchánává už kv roku
1647tradicích
situaci nikoliv
nepodobnou
zející
této
události.
té dnešní. Kvůli obavám z rozšíření morové nákazy, která tehdy řádila krajem, byly toho roku
Na
Květnou
nedělitradiční
před mší
nám Postarali
kočičky ase
palprakticky
zrušeny
poutě.
o
to samiratolesti
paulánštípřipomínají,
řeholníci, kteří
snažilivjel
uchrámové
jakse Ježíš
do
nit místní obyvatelstvo
i sebe
od dlouho
nebezpečné
Jeruzaléma
vítán jako král.
Netrvá
a dav
nemoci. Morová
tehdy
řádila široko
fanoušků
zjišťuje,rána
že toto
asi nebude
jejichdaleko
vysně– v Bratislavě, Brně, Olomouci i Vídni, kterou doný
král ze
– silák,
co násilím
porazí římské
okupanty,
konce
strachu
před nákazou
narychlo
opustil
acelý
že místo
koruny
ze
zlata
a
drahokamů
si nechá
císařský dvůr.
nasadit korunu z trní.
O pár desítek let později se situace opakovala,
tentokrát
rozpoutal
epidemii
vpád tureckých
Na
Zelený čtvrtek,
který
je ve skutečnosti
plačtivý
vojsk směrem
k hlavnímu německého
městu monarchie.
(„zelený“
vznikl zkomolením
„GreinV letech 1679do
až„Gründonnerstag“),
1681 byly proto ze strachu
před
donnerstag“
Ježíš slaví
se
šířením nemocí poutě opět omezovány. Vranovsvými přáteli tradiční židovský svátek Pesach forský korektor Sauerlacher roku 1680 dokonce
mou
večeře
s vínem,
nekvašenými
a pepožádal
vrchnost
o postavení
stráží chleby
na poutních
čeným
říci,sice
čímdostaly
je šokuje
více,
cestáchberánkem.
k Vranovu.Těžko
Stráže
jednozda,
kdyžpříkaz
jako ten,
ke kterému
vzhlíželi,
pokleká
značný
rozhánět
procesí
přicházejících
a obracet
je zpátky
k domovu,
neapoutníků
myje jednomu
po druhém
nohy
špinavé ale
od pramělyčitokdyž
vůbec
lehké.
Většina
poutníků
totižstolu
míchu,
trhaje
chléb
a podávaje
kolem
řila k vranovské
panence
právě
pohár
s vínem říká,
že totoMarii
je jeho
tělosaprosbami
krev, kteo pomoc
a ochranu
před Nakonec
nákazou. společně
Ti šťastnější,
ré
se vydávají
za všechny.
odkteří už morovou ránu překonali, se zase nechtěchází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
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HEJTMAN ŠIMEK
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hygieny a bez možnosti útěku - nacházel v ohnisku nákazy nejčastěji.
„K noclehu nesmí být vpuštěna ani přijata žádná
osoba bez pasu, zvláště přichází-li z podezřelých

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

míst. Zakazují se veškeré trhy, posvícení, velká
shromáždění, především ve vinárnách, pivnicích
a kořalnách. Lázně a školy, vinné a pivní šenky,
krámky a pekařství musí být zavřeny, jakmile v
místě začne řádit nákaza. Dále je třeba znemožnit, aby sem a tam přejížděli lidé, obchodující
např. s vlnou, papírem, lnem, ložním prádlem,
peřím, lněným zbožím, šátky, s uzeným masem
a rybami. Všechny ulice, zákoutí i jednotlivé části
domu třeba udržovat v čistotě, chránit od všeho
nepořádku a zápachu, hlavně od prasečích a husích výkalů, dále uhynulých raků a ryb, jakož i od
zahnívajících páchnoucích louží, nádržek atd…“,
radí například dobové příručky. Jak je vidno, až
na dnešní povinné používání roušek není v zásadách opatření proti nákaze velkých rozdílů. I
když i rady v této oblasti byly velmi podobné:
Ústa a nosní dírky bylo možno uchránit před infekcí přidržením šátku, namočeného v bylinkových octech, esencích či oleji...
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z roku 1680 zdůrazňuje, že nebezpečné jsou ne19
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korunu
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„Greindůležité místo
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historička Eva
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v této
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s trendem
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který dbal
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přáteli tradiční
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svátek Pesach
forna
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duševních
a
fyzických
pochodů
mou večeře s vínem, nekvašenými chleby
a pev těle. Narušení jednoho znamenalo automačeným beránkem. Těžko říci, čím je šokuje více,
ticky narušení druhého. Proto příručky neodzda,
když
ten, amuletů,
ke kterému
pokleká
mítaly
anijako
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a tovzhlíželi,
nikoli proto,
že
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poléčebné
druhémschopnosti,
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prauznávaly
jejich
aleod
právě
chu,
či že
když
trhajepozitivně
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kolem
stolu
proto,
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působit na
psychické
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 Neboť:
ránem
naladění
člověka
směrem
k uzdravení.
za zpodpory
lůzy přísad,
a Římanů,
židovští
představení
„...nejsou-li
zhotoveny
jedovatých
lze
kteří
hlavně
chtějípřipustit
zachovatzvláště
klid, Ježíše
odsoudili
je docela
dobře
pro ztišení
úzPokud
jen trochu
kkostlivých
smrti. Ten,nálad.
kdo přišel
do světa
hlásat prospívají,
lásku, léčil
ničemu
neškodí.“
naše
nemoci
a osušoval naše slzy, je zostuzen,
zesměšněn, zbičován, ztýrán a nakonec popraZkrátka, moudří lidé promlouvají v každé době.
ven potupnou smrtí, která byla vyhrazena zloJde jen o to, aby dostávali šanci být slyšeni.
čincům. Věříme-li, že to byl opravdu Boží Syn,
jaký
to zde sledujeme?
Pavelskandál
Galík, vranovský
kronikář 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
Dobové vyobrazení morového doktora ze 17. stona stránkách http://www.dc-vranov.cz/index.
letí. Jeho oděv připomínal brnění vojáka a zahrnophp/ohlasky.
A děti zveme
na „Velikonoční
val kromě koženého
navoskovaného
oděvuhrkátaké
ní“
- ohlašování
poledne
hrkačkami
na naplněna
Velký pázobákovitou
masku
s brýlemi,
která byla
tek
a Bíloua sobotu
- v 11.45 srazbylinami.
na náměstí před
vonnými
snad i desinfekčními
kostelem.
Římskokatolická farnost Vranov u Brna

Fotoreportáž
HEJTMAN
ŠIMEKz lyžařského výcviku vranovských
dětí v Karlově
na přelomu února a března
NAVŠTÍVIL
VRANOV
Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek zamířil
1. února do Vranova, aby zde se starostkou Kateřinou Jetelinovou probral aktuální záležitosti života obce. Kraj má ve Vranově na co navazovat –
v loňském roce zde podpořil půdní vestavbu zdejší školy. Starostka Kateřina Jetelinová
s hejtmanem hovořila především o problému
se zvýšenou silniční dopravou v obci, o potřebě
vybudovat ve Vranově nové chodníky a o dalších
investičních záměrech v obci.
Hejtman Šimek ve Vranově zakončil svou pracovní návštěvu obcí na Brněnsku. Předtím stihl
absolvovat návštěvu také v Ochozi u Brna a v Bílovicích nad Svitavou.

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

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
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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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
Podobně
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Už jen
několikprostor.
dní práce
a legendární
socha
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Marie
bude mít
svoji věrnou
slunce
znovuPanny
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mrtvou
kopii. Bůh
V dílně
vranovského
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z mrtvých
k věčnému
živovyřezává
paulánský
Milan
tu vého
svéhodřeva
Syna. Tak
opravdový
život abratr
tak velikou
Doleček. Socha je již blízko dokončení, v půllásku nedokáže udržet ani síla hrobu. Ještě než
ce dubna už výtvarník pracoval na posledních
aledetailech,
nastává tato
radost velikonoční
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na typickémneděle,
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jímž jsou celý
rucetýden,
blížící předcháse k dozející
této
události.
teku
a modlitbě.

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
tento
FOTO:
školai Vranov
příběh stejně jako tolik věcí v našem životě? Co
dělat, nu zatneme zuby a jdeme dál …

Vranovská madona bude
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mové
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nulo od tradovaného zjevení Panny Marie ve
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zjišťuje,
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nebude
jejichnechat
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koruny
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se před
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korunu
z trní.tímto věrným obrazem Bohorodičky.
jist, že to
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Na„Jsem
Zelenýsičtvrtek,
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je ve
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plačtivý
kdo
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na
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moci
s
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pobý(„zelený“ vznikl zkomolením německého „Greinvat. Mohu soudit podle sebe. Trávím prací na
donnerstag“
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„Gründonnerstag“),
Ježíš
slaví
se
sošce celé dny a cítím z ní stále zváštní pokoj,
svými
přáteli
tradiční
židovský
svátek
Pesach
forkterým mne obklopuje. Je to nádherná prámou
s vínem,
nekvašenými chleby a pece,“večeře
říká Milan
Doleček.
čeným beránkem. Těžko říci, čím je šokuje více,
Díky
práci
naten,
replice
měl možnost
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když
jako
ke kterému
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po druhém
nohy špinavémistra,
od prakterý
kdysitrhaje
soškuchléb
vytvořil.
„Je jasné,
že tostolu
byl
chu,
či když
a podávaje
kolem
mistr, skvělý sochař. Socha je stylově úžasně
pohár
s
vínem
říká,
že
toto
je
jeho
tělo
a
krev,
ktečistá, bez jindy obvyklých extatických výrazů.
ré se vydávají za všechny. Nakonec společně odchází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
22
2

ná zpráva – hrob je prázdný. Víte co to znamená?
Líbí se mi také, že dal soše podobu chudé a krásVesmírný
rozhodl:
ne
né dívky. Rozhodčí
Vyplývá mineodvolatelně
z toho, že sochař
musel být
prohra,
alevěřící.
vítězství!
Je to 1:0se
pro
1:0 pro
hluboce
Každopádně
mulásku,
podařilo
vyživot,
pro pravdu!
Jako když
se sněženky
protvořit1:0
podle
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z madon,
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lze v českých
soudí bratr
dírají
zemízemích
a zimaspatřit,“
je poražena,
jsou
Doleček.
nyní
poraženy smrt, zlo a temnota a to jednou
Sochu čekají ještě poslední úpravy v tvaru a pak
provždy.
také rozhodnutí, zda se dočká obdobných barev
jako originál, či zda zůstane prostá bez polychAromie.
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 ŠIMEKkřížová cesta
Eucharistická
NAVŠTÍVIL VRANOV
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Na Velký pátek 10. dubna se v podobném
duchu uskutečnila netradiční „křížová cesta“.
Čítala 14 zastavení (15 se vzkříšením), a byla
zamyšlením nad posledními Ježíšovými kroky ve srovnání s tím, co prožíváme my. Měla
lidem dodat v jejich těžkostech a utrpeních
sílu, víru a naději a nechat je zakoušet vděčnost za to, co pro lid Ježíš vykonal. Křížovou
cestu vedl vranovský farář P. Pavel Kříž, OM
Naše činnost v letošním roce začala hodnocením uplynulého
roku na
hromadě
Událostí
byl také přenos
TV valné
Noe mše
ze slav-sbonosti
Zvěstování
u příležitostí
oslavyjsme
ru. Hodnotili
jsmePáně
loňský
rok, ale zároveň
výročí
780 letplán
poutního
místa
u Brna.Valná
sestavovali
činnosti
na Vranov
rok letošní.
Ve
středu 25.
v 18.00
hodinobecního
odhromada
se března
konala 2020
13. ledna
v sále
vysílaly Televize Noe a Radio Proglas mši z vradomu a navštívili ji i zástupci Okresního sdrunovského mariánského chrámu ve Vranově u
žení jednoho
hasičů Čech,
Moravy a Slezska.
Do plánu
Brna,
z nejvýznamnějších
poutních
činnosti
jsmediecéze.
zařadiliBohoslužbě
akce kulturní,
ale také
míst
brněnské
předsedal
sportovnípomocný
a pracovní.
Z Pavel
kulturních
akcí např.
brněnský
biskup
Konzbul.
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.

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

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ

Foto: Dušan Kadlec

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

Roušky s úsměvem

POJĎTE VSTOUPIT DO
TAJEMSTVÍ VELIKONOC

Velký pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
S nápadem vytvořit kolekci výtvarně upravených bezpečnostních
roušek
mezilůzy
prvními
v rezapřišla
podpory
a Římanů,
židovští představení
publice – možná dokonce jako úplně první – vranovská
škola.chtějí
Paní učitelka
Rychláodsoudili
vyzvala
kteří hlavně
zachovatPetra
klid, Ježíše
koncem března žáky, aby vytvořili masky podle vlastní fantazie, a výsledek stál za to. Výběr z této
k smrti. Ten, kdo přišel do světa hlásat lásku, léčil
kolekce vám představujeme.
naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
Srdečně zveme všechny spoluobčany k účasti na
zesměšněn, zbičován, ztýrán a nakonec popraaktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
ven potupnou smrtí, která byla vyhrazena zločincům. Věříme-li, že to byl opravdu Boží Syn,
Svatý týden, Velikonoce, Květná neděle, Zelejaký skandál to zde sledujeme? Poražený, nahý
ný čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a neděle
a mrtvý Bůh s tělem k nepoznání dobitým visí na
Vzkříšení. O co tady vlastně jde? Proč veliká noc
dřevěném kříži někde mezi nebem a zemí. Ticho
(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
ťanské svátky s původními svátky jara?
příběh stejně jako tolik věcí v našem životě? Co
dělat, nu zatneme zuby a jdeme dál …
O Velikonocích si připomínáme den, kdy se zachvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
Pak ale přichází nedělní jitro a zprvu neuvěřitelnaplněné nadějí, životem a láskou, nikoliv temný,
ná zpráva – hrob je prázdný. Víte co to znamená?
mrtvý a chladný prostor. Podobně jako když jarní
Vesmírný Rozhodčí neodvolatelně rozhodl: ne
slunce znovu povolává k životu zdánlivě mrtvou
prohra, ale vítězství! Je to 1:0 pro lásku, 1:0 pro
přírodu, Bůh probouzí z mrtvých k věčnému živoživot, 1:0 pro pravdu! Jako když se sněženky protu svého Syna. Tak opravdový život a tak velikou
dírají promrzlou zemí a zima je poražena, jsou
lásku nedokáže udržet ani síla hrobu. Ještě než
nyní poraženy smrt, zlo a temnota a to jednou
ale nastává tato radost velikonoční neděle, proprovždy.
cházíme v různých tradicích celý týden, předcházející této události.
A toto slavíme, proto se na Zelený čtvrtek do noci
modlíme v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
Na Květnou neděli před mší nám kočičky a palse postíme pohrouženi do svého nitra a v neděli
mové ratolesti připomínají, jak Ježíš vjel do
Vzkříšení se radujeme.
Jeruzaléma vítán jako král. Netrvá dlouho a dav
fanoušků zjišťuje, že toto asi nebude jejich vysněSrdečně tedy přejeme požehnané prožití Velikoný král – silák, co násilím porazí římské okupanty,
noc a zveme všechny vstoupit do tohoto tajema že místo koruny ze zlata a drahokamů si nechá
ství – rozpis konkrétních akcí bude od 25. března
nasadit korunu z trní.
na stránkách http://www.dc-vranov.cz/index.
php/ohlasky. A děti zveme na „Velikonoční hrkáNa Zelený čtvrtek, který je ve skutečnosti plačtivý
ní“ - ohlašování poledne hrkačkami na Velký pá(„zelený“ vznikl zkomolením německého „Greintek a Bílou sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
donnerstag“ do „Gründonnerstag“), Ježíš slaví se
kostelem.
svými přáteli tradiční židovský svátek Pesach formou večeře s vínem, nekvašenými chleby a pečeným beránkem. Těžko říci, čím je šokuje více,
Římskokatolická farnost Vranov u Brna
zda, když jako ten, ke kterému vzhlíželi, pokleká
a myje jednomu po druhém nohy špinavé od prachu, či když trhaje chléb a podávaje kolem stolu
pohár s vínem říká, že toto je jeho tělo a krev, které se vydávají za všechny. Nakonec společně odchází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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