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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
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VSTOUPIT
DO
Cesta kolem
světa
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
Netradiční způsob, jakým
oslavit svátek 17. listo-

padu, vymysleli učitelé vranovské školy. NamísSrdečně zveme všechny spoluobčany k účasti na
to obvyklé tradiční výtvarné výstavy dětských
aktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
prací v Obecním domu museli s ohledem na
pandemickou situaci zvolit formu netradiční.
Svatý týden, Velikonoce, Květná neděle, ZeleVýstavu se proto rozhodli uspořádat venku v
ný čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a neděle
obci na vybraných místech. A tak se na různých
Vzkříšení. O co tady vlastně jde? Proč veliká noc
místech v obci objevily výkresy a artefakty vra(Veliko-noce)? Odkud pochází tyto tradice, svátnovských školáků.
ky a slavení? Jak souvisí tyto nejdůležitější křesťanské svátky s původními svátky jara?
O Velikonocích si připomínáme den, kdy se zachvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
naplněné nadějí, životem a láskou, nikoliv temný,
mrtvý a chladný prostor. Podobně jako když jarní
slunce znovu povolává k životu zdánlivě mrtvou
přírodu, Bůh probouzí z mrtvých k věčnému životu svého Syna. Tak opravdový život a tak velikou
lásku nedokáže udržet ani síla hrobu. Ještě než
ale nastává tato radost velikonoční neděle, procházíme v různých tradicích celý týden, předcházející této události.
Na Květnou neděli před mší nám kočičky a palmové ratolesti připomínají, jak Ježíš vjel do
Jeruzaléma vítán jako král. Netrvá dlouho a dav
fanoušků zjišťuje, že toto asi nebude jejich vysněný král – silák, co násilím porazí římské okupanty,
a že místo koruny ze zlata a drahokamů si nechá
nasadit korunu z trní.
Na Zelený čtvrtek, který je ve skutečnosti plačtivý
(„zelený“ vznikl zkomolením německého „Greindonnerstag“ do „Gründonnerstag“), Ježíš slaví se
svými přáteli tradiční židovský svátek Pesach formou večeře s vínem, nekvašenými chleby a pečeným beránkem. Těžko říci, čím je šokuje více,
zda, když jako ten, ke kterému vzhlíželi, pokleká
a myje jednomu po druhém nohy špinavé od prachu, či když trhaje chléb a podávaje kolem stolu
pohár s vínem říká, že toto je jeho tělo a krev, které se vydávají za všechny. Nakonec společně odchází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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nyní poraženy smrt, zlo a temnota a to jednou
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A toto slavíme, proto se na Zelený čtvrtek do noci
modlíme v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
se postíme pohrouženi do svého nitra a v neděli
Vzkříšení se radujeme.
Paní učitelce
Rychlé,
ale také prožití
všem vranovSrdečně
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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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NAVŠTÍVIL
VRANOV
V posledním čísle zpravodaje v březnu jsem Vás
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vestavPozvání
kapely Ybca,
Hefaistova
bu
školy. Akce
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Jetelinová
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za
spěkného
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o problému
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si přišlo
se
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muziku avtaké
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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.

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
Zároveň s koncem omezení začali mladí stárci

nacvičovat besedu na hody a hodový výbor zaNaše činnost v letošním roce začala hodnocejišťovat vše potřebné pro zdárný průběh hodů. V
ním uplynulého roku na valné hromadě sbopolovině prázdnin začali nacvičovat také dospěru. Hodnotili jsme loňský rok, ale zároveň jsme
lí stárci. V pátek se stárci vydali do lesa na máju.
sestavovali plán činnosti na rok letošní. Valná
Před postavením nám ji pan farář požehnal a pohromada se konala 13. ledna v sále obecního
přál nám hezké počasí a vydařené hody.
domu a navštívili ji i zástupci Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do plánu
Hody začaly tradičně dopoledním zvaním stárčinnosti jsme zařadili akce kulturní, ale také
ků po obci. Ve dvě hodiny odpoledne proběhlo
sportovní a pracovní. Z kulturních akcí např.
slavnostní zahájení hodů u hasičské zbrojnice.
masopustní průvod, ostatkovou zábavu, pálení
Mladí i starší stárci předvedli nádherný nástup
čarodějnic, hody. Sportovní akce např. prvomáa následně zatancovali Moravskou a Českou bejový fotbálek, soutěže v hasičských dovednossedu. Následoval průvod obcí a u myslivny opět
tech a podobně. Pracovní akce jsou například
stárci zatancovali besedy. Večerní hodová zábaúklid chodníků po zimní údržbě, sběr železnéva začala opět tančením besed a překvapením
ho šrotu, celoroční údržba a oprava techniky
malých stárků pro rodiče. Během večera stárci
a zbrojnice. Hlavním úkolem pro letošní rok je
ještě jednou zatancovali besedu a o půlnoci
uspořádání oslav 105. výročí založení sboru.
stárci předvedli půlnoční překvapení. Celý den a
večer hody provázela kapela Rozmarýnka.

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

Děkuji hodovému výboru a všem, kteří se podíleli na přípravě hodů. Velké poděkování patří
všem, kteří nacvičovali s dětmi a vedli nácviky
starších stárků i jinak se podíleli na organizaci
hodů. Děkuji obci Vranov za finanční podporu
na uspořádání hodů.

Vítězná maska ostatkové zábavy, originálně
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
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skutečně
ťanské svátky s původními svátky jara?
O Velikonocích si připomínáme den, kdy se zachvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
naplněné nadějí, životem a láskou, nikoliv temný,
mrtvý a chladný prostor. Podobně jako když jarní
slunce znovu povolává k životu zdánlivě mrtvou
přírodu, Bůh probouzí z mrtvých k věčnému životu svého Syna. Tak opravdový život a tak velikou
lásku nedokáže udržet ani síla hrobu. Ještě než
ale nastává tato radost velikonoční neděle, procházíme v různých tradicích celý týden, předcházející této události.
Na Květnou neděli před mší nám kočičky a palmové ratolesti připomínají, jak Ježíš vjel do
Jeruzaléma vítán jako král. Netrvá dlouho a dav
fanoušků zjišťuje, že toto asi nebude jejich vysněný král – silák, co násilím porazí římské okupanty,
a že místo koruny ze zlata a drahokamů si nechá
nasadit korunu z trní.
Na Zelený čtvrtek, který je ve skutečnosti plačtivý
(„zelený“ vznikl zkomolením německého „GreinDnes už historická
fotografie z ledna 1991.
V klášdonnerstag“
do „Gründonnerstag“),
Ježíš slaví
se
teře tehdy
ještě
působily
i řeholnice,
které
se mimo
svými
přáteli
tradiční
židovský
svátek
Pesach
forjiné staraly
sněhu
před kostelem.
mou
večeřeosúklid
vínem,
nekvašenými
chleby a pečeným beránkem. Těžko říci, čím je šokuje více,
Právě díky tradičním skvělým sněhovým podzda, když jako ten, ke kterému vzhlíželi, pokleká
mínkám získal Vranov před desítkami let unia myje jednomu po druhém nohy špinavé od prakátní věhlas jako místo jako stvořené k zimním
chu, či když trhaje chléb a podávaje kolem stolu
sportům. Pamětníků, kteří mohou potvrdit,
pohár s vínem říká, že toto je jeho tělo a krev, ktejak k Vranovu proudily ve slunečných zimních
ré se vydávají za všechny. Nakonec společně oddnech špalíry lyžařů, už ubývá, ale stále se ještě
chází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
můžeme o jejich svědectví opřít.
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
V době
před stovkou
let, naše
v prvních
samonaše
nemoci
a osušoval
slzy, letech
je zostuzen,
statné československé
republiky,
se také objevil
zesměšněn,
zbičován, ztýrán
a nakonec
poprafenomén
zimního
sportování.
pro
ven
potupnou
smrtí,lidového
která byla
vyhrazenaI zloobyčejné
Brňany
bylo
najednou
jednoduché
čincům. Věříme-li, že to byl opravdu Boží Syn,
pořídit
si lyžařské
koupit
si jízdenku
jaký
skandál
to zdevybavení,
sledujeme?
Poražený,
nahý
na
vlak
a
vyrazit
za
město
na
lyže.
a mrtvý Bůh s tělem k nepoznání dobitým visí na
dřevěném kříži někde mezi nebem a zemí. Ticho
Jejich obvyklá cesta do nejbližšího skiareálu za
a prázdnota. Na hrob přivalili kámen. Bílá sobota.
Brnem, jímž byl Vranov, vedla z města osobáčTak to je konec? Takto beznadějně končí i tento
kem na železniční zastávku v České. Silnice se
příběh stejně jako tolik věcí v našem životě? Co
tehdy zpravidla neposypávaly, natož aby se sodělat, nu zatneme zuby a jdeme dál …
lily, takže stačilo nasadit si u kolejí lyže a vyrazit
po zasněžené silnici k Vranovu. S šesti kilometry
Pak ale přichází nedělní jitro a zprvu neuvěřitelv nohách se na dolním konci Vranova se odbočiná zpráva – hrob je prázdný. Víte co to znamená?
lo vlevo směrem k Pórovým (či Baurovým) žlíbVesmírný
ne
kům, tedyRozhodčí
zhruba doneodvolatelně
míst, kde dnes rozhodl:
vedou tratě
prohra,
ale vítězství!
Je vášni
to 1:0se
pro
lásku,popustit
1:0 pro
motokrosu,
a lyžařské
mohly
život,
pravdu! Jako když
se sněženky
prootěže.1:0
Napro
nejnetrpělivější
sjezdaře
ovšem čekal
dírají
promrzlou
zemí
a
zima
je
poražena,
nemilý úkol – sešlapat nejdřív svah lyžemi jsou
tak,
nyní
poraženy
smrt,spustit
zlo a temnota
to jednou
aby se
na něj dalo
efektnímia oblouky.
A
provždy.
na všechny pak čekala nezbytnost vyšlápnout si
po zdařilé jízdě svah hezky po svých nahoru ke
Astartu
toto slavíme,
proto se na Zelený čtvrtek do noci
dalšího dobrodružství.
modlíme v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
se
postíme
pohrouženi
svého
nitra
a v neděli
Místní
vranovští
lyžaři ado
sáňkaři
sice
mířívali
k PóVzkříšení
se radujeme.
rovým žlíbkům
také, ale ještě častěji využívali
jako skiareál celou vesnici. Pokud jde o sáňky,
Srdečně
tedy
přejeme
Velikoty svištěli
nejčastěji
popožehnané
zasněžené prožití
silnici od
mynoc
a zveme
všechny
vstoupit
do tohoto
tajemslivny
až na dolní
konec,
podobně
i Cabandou.
ství
– rozpis
konkrétních
od ti
25.ale
března
Občas
se těmito
trasamiakcí
řítilibude
i lyžaři,
ještě
na
stránkách
častěji
využívali http://www.dc-vranov.cz/index.
zasněžených luk pod dnešní vyphp/ohlasky.
A děti zveme
hrkáhlídkou Nekonečno
až dolůna
do„Velikonoční
vsi ke Křížku…
ní“ - ohlašování poledne hrkačkami na Velký pátek
Bílou
sobotu
- v 11.45
sraz na starosta
náměstí obce
před
Na atyto
časy
vzpomínal
někdejší
kostelem.
Jiří Skoupý ve svých pamětech v pasáži, věnované vranovským hospodám: „Nejen v létě, ale i v
zimě bývalo v restauraci u Šebelů rušno, na hory
se tenkrát Římskokatolická
tolik nejezdilo a farnost
na Vranově
byly
pro
Vranov
u Brna
lyžování dobré podmínky a tak tu bývalo plno
lyžařů. Ve sněhu před hospodou bylo zapícháno
hodně lyží. Nepamatuji si, že by se někdy některé ztratily.“ Hospoda u Šebelů byla v přízemí
domu na křižovatce u odbočky na Šebrov.
O lyžařské slávě Vranova se zmiňuje i kronikář

HEJTMAN ŠIMEK
NAVŠTÍVIL
VRANOV
Metoděj Drexler v zápise z roku 1929: „Celý le-

Jihomoravský
hejtman
Bohumil
Šimek sněhu,
zamířil
den padalo velké
a nebývalé
množství
1.
února
do Vranova,
aby zde
starostkou
které
přilákalo
na Vranov
celáse
procesí
lyžařů,Katecož
řinou
Jetelinovou
probral
aktuální záležitosti žijsou druhé
poutě pro
hostinské.“
vota obce. Kraj má ve Vranově na co navazovat –
vStarosta
loňském
roce sizde
podpořil
Skoupý
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že s půdní
koncemvestavprvní
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zdejší dohasínala
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Jetelinová
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vranovské
lyžařsské
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o nejen
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poutníky,
byldopravou
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oblíbeným
av
se
zvýšenou
silniční
v obci,
o potřebě
těch dobách
hojně navštěvovaným
vybudovat
ve Vranově
nové chodníky a výletním
o dalších
místem pro záměrech
obyvatelev blízkého
Brna. Koncem
investičních
obci.
třicátých let začal však i u nich zájem o Vranov
ochabovat,
snadveproto,
že se
tu vyskytly
Hejtman
Šimek
Vranově
zakončil
svou jiné
prapříležitosti
a možnosti
a vyžití
a navíc
covní
návštěvu
obcí na zábavy
Brněnsku.
Předtím
stihl
přibližně venávštěvu
stejné době
vranovské
absolvovat
také vjak
Ochozi
u Brnapoutě.
a v Bílovicích nad Svitavou.

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
Naše činnost v letošním roce začala hodnocením uplynulého roku na valné hromadě sboru.
Hodnotili
jsme
loňský
ale zároveň jsme
Vranovská
zimní
idylka.
Fotorok,
D. Remiš
sestavovali plán činnosti na rok letošní. Valná
Byl tu nový
veletrhromada
se Masarykův
konala 13. okruh,
ledna Brněnské
v sále obecního
hy, Brněnská
přehrada,
LíšenskéOkresního
slavnosti asdrujiné.
domu
a navštívili
ji i zástupci
I v zimě,
kdyČech,
spousty
lyžařůa aSlezska.
sánkařůDo
jezdívaly
žení
hasičů
Moravy
plánu
na Vranov,
došlo
ke změně.
se jezdit
na
činnosti
jsme
zařadili
akceZačínalo
kulturní,
ale také
hory. A taka pomalu,
aleZjistě
začalo naakcí
Vranově
sportovní
pracovní.
kulturních
např.
ubývat jak poutníků,
i návštěvníků-turistů.“
masopustní
průvod, tak
ostatkovou
zábavu, pálení
čarodějnic, hody. Sportovní akce např. prvomáVranovské
zimysoutěže
ale mělyv mnoho
dalších,
obvykjový
fotbálek,
hasičských
dovednoslých ianeobvyklých
podob. Ta,
o které
zmiňuje
tech
podobně. Pracovní
akce
jsousenapříklad
kronikář
Drexlerpo
nazimní
Hromnice
roku
1927,
je až
úklid
chodníků
údržbě,
sběr
železnénepříjemně
povědomá:
„Začíná
řádit
chřipka.
ho šrotu, celoroční údržba a oprava techniky
počasí
velice napomáhá
k jejímu
aMlhavé
zbrojnice.
Hlavním
úkolem pro
letošnírozšířerok je
ní, úmrtnosti
přibývá
to zdraví
a sílu,sboru.
co lidstvo
uspořádání
oslav
105.avýročí
založení
v suchých a slunečných létech let 1919 až 1921
si načerpalo, kvapem teď v mlhách a chřipce

mizí. Nemalý vliv má i podvýživa, neboť drahota letos stoupla. Stojí: 1kg cukru 6,20 Kč, mouky
4,30, sůl 2:40, petrolej 1,90 Kč jeden litr, brambory 1 cent 100 Kč.“
Pro představu: Průměrná měsíční mzda v Československu v roce 1930 činila 789 Kč. Za ně jste
si mohli koupit například soupravu pánského
vlněného obleku, která se prodávala za 698 Kč,
nebo necelých osm párů pánských polobotek
o průměrné ceně 101 Kč.
Perné zimy s krutými mrazy byly tehdy na Vranově běžné. První lednový týden bylo například
v roce 1929
mínus
12 stupňů
Celsia,Kateřinou
pak až do
Hejtman
Bohumil
Šimek
se starostkou
17. ledna 1929
bylo
přes den mínus
osmnáct.
Jetelinovou.
Foto:
Jihomoravský
krajský
úřad To
byl ale teprve začátek. „Únor ve znamení polární
zimy. Sněží stále, sněhová pokrývka 45 cm,“ poznamenal v kronice Metoděj Drexler.
Během února začaly klesat teploty od mínus
dvaceti až do 17. února, kdy mrazy dosáhly
mínus 34 stupňů Celsia. „Ptactvo a zvěř mrzne. Stromy pukají mrazem, studny zamrzlé,

Vranovští školáčci po loutkovém školním představení v zimě 1941. Vzadu v klobouku pan učitel
Kotulán.
Vítězná maska ostatkové zábavy, originálně
zbylé ptactvo
choulí
až u samýchvybavení.
domů. Zajíci
ztvárněná
trojice
sadyse
záchodového
ohlodávají kdejaký stromek, srnčí chodí až k domům,“ stojí ve vranovské kronice. Na jeden den
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV

POJĎTE
VSTOUPIT
pak přišla obleva
s teplotou plusDO
5 stupňů a s
hustým sněžením, a vzápětí přišla druhá mrazivá
vlna, mrazy blížící se třiceti
stupňům. Ty vydržely
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC

dokonce až do 10. března. Sníh se pak rozpustil
Srdečně
zveme
všechny
spoluobčany
k účasti
na
bez velkých
škod,
bez povodní:
„Pořekadlo
mnoaktivitách
týdne
slavení
Velikonoc.
ho sněhu,Svatého
málo vody,
sealetos
vyplnilo.
I to, že
lesní stromy byly obsypány množstvím plodů.“
Svatý týden, Velikonoce, Květná neděle, ZeleDalší
podobu
zimní
atmosféry
si Vranov
ný
čtvrtek,
Velký
pátek,
Bílá sobota
a prožil
nedělei
na konci tohoto
roku,vlastně
a to kvůli
Vzkříšení.
O co tady
jde?spektakulárnímu
Proč veliká noc
pohřbu lichtenštejnské
kněžny,
který
se konal
(Veliko-noce)?
Odkud pochází
tyto
tradice,
svát28.
prosince
1931.
„Všechny
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a
náměstí
u
ky a slavení? Jak souvisí tyto nejdůležitější křeskostela
byly
lesní
správou
posypány
žlutočerťanské svátky s původními svátky jara?
veným pískem, kterýž dřevorubci s námahou
O Velikonocích si připomínáme den, kdy se zachvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
naplněné nadějí, životem a láskou, nikoliv temný,
mrtvý a chladný prostor. Podobně jako když jarní
slunce znovu povolává k životu zdánlivě mrtvou
přírodu, Bůh probouzí z mrtvých k věčnému životu svého Syna. Tak opravdový život a tak velikou
lásku nedokáže udržet ani síla hrobu. Ještě než
ale nastává tato radost velikonoční neděle, procházíme v různých tradicích celý týden, předcháPohřeb
lichtenštejnské
kněžny Henriety v roce 1931
zející
této
události.
byl událostí, na kterou se nezapomíná.
Na Květnou neděli před mší nám kočičky a palnakopali. Kostel jest uvnitř potažen množstvím
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kolepého
pohřbu
byla ostatně obdobná jako o

dva roky dříve, v únoru 1929, kdy zemřel legenNa
Zelený
čtvrtek,
který je ve skutečnosti plačtivý
dární
kníže
Jan II. Dobrotivý.
(„zelený“ vznikl zkomolením německého „GreinO rok později
zima postarala opět
o to,
donnerstag“
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„Gründonnerstag“),
Ježíš
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se
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přáteli tradiční židovský
sváteksePesach
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vínem, nekvašenými
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1930 totiž
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Těžko
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Vstupříká,
do lesů
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vystavených
ré
se vydávají
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jsou
postiženy
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Velký pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
Kolem 8.
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vše se
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židovští
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Tišnov,
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poruchy
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pokračoval
Tak
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i tento
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příběh stejně jako tolik věcí v našem životě? Co
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dál1938
… vyhnaV napjatém
předválečném
roce
la lidi před jejich domy úžasná podívaná. Celé
Pak
alezalila
přichází
jitro která
a zprvu
neuvěřitelnebe
rudě nedělní
polární záře,
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ve večerná
zpráva
– hrob
prázdný.
Víte
co tosnad
znamená?
ních
hodinách
25.jeledna
1938
patrná
v celé
Vesmírný
Rozhodčí
neodvolatelně
rozhodl:
ne
střední Evropě.
Pamětník
Jiří Heinrich
popisuje
prohra,
ale vítězství!
Je to
1:0 pro
lásku, 1:0
pro
tento okamžik
takto:
„Moje
devítiletá
sestra
Dana1:0
při pro
pohledu
naJako
rudékdyž
nebesedostala
hrozný
život,
pravdu!
sněženky
prostrach.
Naříkala, že
takhle
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poražena,
jsou
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provždy.
trochu lituji, že jsem té polární záře neuviděl víc.
A toto slavíme, proto se na Zelený čtvrtek do noci
Pro kronikářský záznam se tady musíme obrátit
modlíme v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
do sousedních Lelekovic. Tam se píše: Polární
se postíme pohrouženi do svého nitra a v neděli
záře! V úterý 25. ledna 1938 od 20. do 22. hodiny
Vzkříšení
radujeme. jejím nádherným zjevem.
byli jsmesepřekvapeni
Něco tak krásného u nás ani nejstarší lidé neviSrdečně
tedy
přejeme
požehnané
děli. O 21.
hodině
upozornilo
na niprožití
radio,Velikopo jenoc
a
zveme
všechny
vstoupit
do
tohoto
hož hlášení jsem ji pozoroval (kronikář p. tajemRoth).
ství
bude od
března
Celá– rozpis
severníkonkrétních
obloha až akcí
k zenitu
byla25.ozářena
na
stránkách
http://www.dc-vranov.cz/index.
rudou záplavou, byla prostoupena modrými a
php/ohlasky.
A děti
zveme
na „Velikonoční
hrkásvětlezelenými
sloupy.
Lidé
byli znepokojeni,
ní“
- ohlašování
Velký pámyslili,
že někdepoledne
hoří, nahrkačkami
mnohých na
místech
vytek
Bílou sobotu
- v 11.45
na náměstí
před
jeli ahasiči.
V Čechách
někdesraz
dokonce
myslili,
že
kostelem.
hoří Praha…
Jářku, dnes víme, že malá Dana Heinrichová
nebyla se svými
obavami příliš
vzdálená
Římskokatolická
farnost
Vranov unemiBrna
losrdné pravdě. Světová válka neměla k požáru
celé planety nijak daleko. Doufejme tedy, že se
letos dočkáme poetické bílé zimy. Polární záři si
tentokrát jistě rádi necháme ujít…
Pavel Galík
vranovský kronikář

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

1. února dozVranova,
abyveřejného
zde se starostkou
Informace
konání 16.
zasedáníKatezastupitelstva obce Vranov
řinou Jetelinovou
záležitosti
ži- Vranov 24
konaného
dne 24.probral
6. 2020aktuální
v sále obecního
domu,
vota obce. Kraj má ve Vranově na co navazovat –
v loňském
roce zde
podpořil
půdní vestavJednání
se zúčastnili
členové
zastupitelstva
Kateřina Jetelinová, Martina Dobešová, Roman Jonáš, Zubu zdejší
Starostka
Kateřina
zana
Černá,školy.
Pavel Galík,
Robert
Škarecký,Jetelinová
Jindřich Skácel, Miloslav Křivánek, omluven byl Eduard Filka
s hejtmanem hovořila především o problému
se zvýšenou
silničníbyli
dopravou
obci, o Jiří
potřebě
Ze
strany veřejnosti
jednání vpřítomni
Dufek, Renata Sedláková, Hana Morávková, manželé Dovybudovat ve Vranově nové chodníky a o dalších
stálovi
investičních záměrech v obci.
Na programu jednání byly tyto body:
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
3. Hospodaření Obce Vranov za rok 2019 a v Bí- Hejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
lovicích
Svitavou.
Jetelinovou.
Foto: Jihomoravský
krajský
úřad
3.1 nad
Účetní
závěrka za rok 2019 – příspěvková organizace
Základní
a Mateřská škola
Vranov
3.2 Schválení závěrečného účtu obce Vranov za rok 2019
3.3 Schválení Zprávy o provedení auditu za rok 2019
3.4 Účetní závěrka za rok 2019 – obec Vranov
4. Schválení Obecně závazných vyhlášek obce Vranov
4.1 Vyhláška, kterou se stanoví školský obvod ZŠ
4.2 Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
4.3 Vyhláška o poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst obce
5. Schválení zadávacích podmínek pro výběrové řízení na akci„Oprava střechy na základní škole Vranov“
6. Výběr dodavatele na akci Oprava místní komunikace U sv. Jána
Naše činnost v letošním roce začala hodnoce7. Schválení záměru pronajmout pozemek p.č. 155/10 v k.ú. Vranov u Brna
ním uplynulého roku na valné hromadě sbo8. Schválení smluv a smluvních vztahů
ru. Hodnotili jsme loňský rok, ale zároveň jsme
sestavovali plán činnosti na rok letošní. Valná
V prvním bodě jednání starostka obce informovala o podání žádosti na zřízení veřejné WIFI v o obci.
hromada se konala 13. ledna v sále obecního
Jedná se o 100% dotaci z EU (WIFI4EU) ve výši 15 000 € (realizace a dodávka zařízení), udržitelnost
domu a navštívili ji i zástupci Okresního sdru3 roky. Obec hradí provoz a linku (cca 2 000,- Kč/měsíc) a pokud by byla dotace schválena, obec hradí
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do plánu
zpracování projektu cca 40 000,- Kč bez DPH. Jednalo se o poslední výzvu. Více na https://wifi4eu.
činnosti jsme zařadili akce kulturní, ale také
ec.europa.eu/#/home. Po třech letech by zařízení přešlo do vlastnictví obce, může se využít také napřísportovní a pracovní. Z kulturních akcí např.
klad pro kamerový systém.
masopustní průvod, ostatkovou zábavu, pálení
čarodějnic, hody. Sportovní akce např. prvomáDále starostka informovala o stavu řešení situace okolo rybníka: do května probíhala korespondence
jový fotbálek, soutěže v hasičských dovednoss advokátem pana Sonnka, výsledkem není žádné jasné odmítnutí záměru obce na opravu rybníka, ale
tech a podobně. Pracovní akce jsou například
ani souhlas s tímto záměrem. Obec tedy dle existujícího projektu zahájí řízení o povolení potřebných
úklid chodníků po zimní údržbě, sběr železnéúprav – poté, co obdrží aktualizovaná stanoviska dotčených subjektů a orgánů státní správy, s výjimho šrotu, celoroční údržba a oprava techniky
kou souhlasu souseda – pana Sonnka. Na výzvu stavebního úřadu pak bude nucen pan Sonnek k jasa zbrojnice. Hlavním úkolem pro letošní rok je Vítězná maska ostatkové zábavy, originálně
nému vyjádření – souhlasu či nesouhlasu s plánovanou opravou rybníka. V případě vyslovení nesouuspořádání oslav 105. výročí založení sboru.
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
hlasu pak bude nutné podat příslušnou žalobu.

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
Velký pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
Starostka dále VSTOUPIT
informovala, že obec
obdržela dotace na opravu střechy ZŠ ve výši 95% odhadovaPOJĎTE
DO
židovští představení za podpory lůzy a Římanů,
ných výdajů a dotaci na generální opravu hasičského auta ve výši 1 000 000,- Kč, kde je obec zavákteří hlavně chtějí zachovat klid, Ježíše odsoudili
zána doplatit částku 490
000,- Kč.
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
k smrti. Ten, kdo přišel do světa hlásat lásku, léčil

naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
Zastupitelstvo
souhlas
poskytnutík dotace
z rozpočtu obce Vranov organizaci TJ Sokol Vranov
Srdečně
zvemedalo
všechny
spoluobčany
účasti na
zesměšněn, zbičován, ztýrán a nakonec poprana pořádání
kulturních
akcí
pro občany
Vranova ve výši 20 000,- Kč a na činnost plaveckého oddílu
aktivitách
Svatého
týdne
a slavení
Velikonoc.
ven potupnou smrtí, která byla vyhrazena zlodětí ze ZŠ – pronájem bazénu ve výši 20 000,- Kč.
čincům. Věříme-li, že to byl opravdu Boží Syn,
Stejnětýden,
tak rozhodlo
o poskytnutí
z rozpočtu
Svatý
Velikonoce,
Květnádotace
neděle,
Zele- obce výši 20 000,- Kč organizaci Sbor dobrovoljaký skandál to zde sledujeme? Poražený, nahý
ných
hasičů Velký
obce Vranov
výdaje
spojené
s pořádáním akce „Svatojánská noc“, na nákup vycházný
čtvrtek,
pátek, na
Bílá
sobota
a neděle
a mrtvý Bůh s tělem k nepoznání dobitým visí na
kových uniforem
a prezentaci
a reprezentaci
Vzkříšení.
O co tady
vlastně jde?
Proč velikáSDH
noc a obce Vranov.
dřevěném kříži někde mezi nebem a zemí. Ticho
(Veliko-noce)? Odkud pochází tyto tradice, sváta prázdnota. Na hrob přivalili kámen. Bílá sobota.
V dalším
bodě
jednání
předložila ke
schválení rozpočtové opatření č. 1/2020. Jedná se o
ky
a slavení?
Jak
souvisístarostka
tyto nejdůležitější
křesTak to je konec? Takto beznadějně končí i tento
úpravusvátky
příjmůsapůvodními
výdajů dle svátky
předpokládaného
poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s koronaťanské
jara?
příběh stejně jako tolik věcí v našem životě? Co
virovou krizí. Předpoklad dle sdělení JMK a MF je 11-15%.
dělat, nu zatneme zuby a jdeme dál …
tento si
návrh
okomentovala
V rozpočtovém
opatření jsou daňové příjmy sníženy o
OStarostka
Velikonocích
připomínáme
den,takto:
kdy se
za15%. Na
výdajích
jsme ponížili
částku
najeopravu
chvěla
země.
Uvědomujeme
si, že
vesmír
místo komunikací o 500 tis. Kč a částku na případnou
Pak ale přichází nedělní jitro a zprvu neuvěřitelopravu rybníku
400 tis. aKčláskou,
a částku
na hřiště
Vranov o 100 tis. Kč. Dle toho, jak se budou daňové
naplněné
nadějí,oživotem
nikoliv
temný,
ná zpráva – hrob je prázdný. Víte co to znamená?
příjmyavyvíjet,
bude rozpočet
Rozdíl v příjmech a výdajích bude dorovnán z peněz
mrtvý
chladnýtak
prostor.
Podobněupravován.
jako když jarní
Vesmírný Rozhodčí neodvolatelně rozhodl: ne
na běžném
V současné
době
je celkem
na běžných účtech částka cca 9 000 000,- Kč. V měsíci
slunce
znovuúčtu.
povolává
k životu
zdánlivě
mrtvou
prohra, ale vítězství! Je to 1:0 pro lásku, 1:0 pro
květnu byl
daňových
příjmů
30%. živopřírodu,
Bůhpokles
probouzí
z mrtvých
k věčnému
život, 1:0 pro pravdu! Jako když se sněženky proZastupitelstvo
opatření
tu
svého Syna. rozpočtové
Tak opravdový
život schválilo.
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.
Zastupitelstvo
pak tradicích
schválilo zařazení
území
obce Vranov do území působnosti Místní akční skupiny
cházíme
v různých
celý týden,
předcháBránatéto
Brněnska,
z.s. na programové období 2021-2027. Je to výhodné kvůli možnosti obce i jednotzející
události.
A toto slavíme, proto se na Zelený čtvrtek do noci
livců žádat o dotace z IROP.
modlíme v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
Stejně
tak zastupitelstvo
výběrového řízení na akci Oprava střechy
Na
Květnou
neděli před schválilo
mší námzakázku
kočičkyna
a administraci
palse postíme pohrouženi do svého nitra a v neděli
na ZŠ Vranov
za cenu
5 000,- Kčjak
a pověřilo
starostku
mové
ratolesti
připomínají,
Ježíš vjel
do podepsáním Příkazní smlouvy s Dobrovolným
Vzkříšení se radujeme.
svazkem obcí
Tišnovsko,
Radniční
666 01aTišnov.
Jeruzaléma
vítán
jako král.
Netrvá14,
dlouho
dav
fanoušků zjišťuje, že toto asi nebude jejich vysněSrdečně tedy přejeme požehnané prožití VelikoStarostka
pak co
předložila
schválení
za realizaci přiložení kabelu plánované rozšíření veřejný
král – silák,
násilím ke
porazí
římskéčástku
okupanty,
noc a zveme všechny vstoupit do tohoto tajemosvětlení
v obci
Vranov
v lokalitě Příhon.
Firma EON v této lokalitě provádí stavbu – úprava
aného
že místo
koruny
ze zlata
a drahokamů
si nechá
ství – rozpis konkrétních akcí bude od 25. března
stávajícího
kabelového
nasadit
korunu
z trní. vedení a obec Vranov požádala o přiložení kabelu pro plánované veřejné
na stránkách http://www.dc-vranov.cz/index.
osvětlení. Částka za přiložení kabelu je dle předloženého rozpočtu firmy Elmoza.s., která stavbu
php/ohlasky. A děti zveme na „Velikonoční hrkáprovádí.
byl schválen
projektantem,
který zpracovává pro obec Vranov projekt, částky
Na
ZelenýRozpočet
čtvrtek, který
je ve skutečnosti
plačtivý
ní“ - ohlašování poledne hrkačkami na Velký páv rozpočtu
jsou zkomolením
v intencích současných
(„zelený“
vznikl
německéhoobvyklých
„Grein- cen. Zastupitelstvo schválilo částku 112 525,96
tek a Bílou sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
Kč bez DPH za
přiložení kabelu
plánované
rozšíření veřejného osvětlení v obci Vranov
donnerstag“
dorealizaci
„Gründonnerstag“),
Ježíšpro
slaví
se
kostelem.
v lokalitě
Příhon
firměžidovský
ELMOZ a.s..
svými
přáteli
tradiční
svátek Pesach formou večeře s vínem, nekvašenými chleby a peStarostka
také předložila
ke schválení
nabídku
čeným
beránkem.
Těžko říci,
čím je šokuje
více,na vícepráce provedené firmou Šerhalka s.r.o. IČ:
Římskokatolická farnost Vranov u Brna
29453518.
Jednalo
se kterému
o vícepráce
- bourání
plotu u Kobra a znovuosazení sloupků v souvislosti
zda,
když jako
ten, ke
vzhlíželi,
pokleká
osazením
obrubníků
kolemnohy
krajské
komunikace
asmyje
jednomu
po druhém
špinavé
od pra- III. třídy. Cena za vícepráce je 31 579,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo
tento
návrh
odmítlo. kolem stolu
chu,
či když trhaje
chléb
a podávaje
pohár s vínem říká, že toto je jeho tělo a krev, které se vydávají za všechny. Nakonec společně odchází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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HEJTMAN ŠIMEK
NAVŠTÍVIL VRANOV

Zastupitelstvo pak schválilo návrh na vyřazení knih z knižního fondu Obce Vranov. Jedná se o vyřazené
knihy v rámci revize prováděné dle zákona 257/2001 Sb. o knihovnách v platném znění. Revizi prováděli zástupci Městské knihovny Kuřim, pod kterou naše obecní knihovna spadá.
Starostka
obce informovala,
že obdržela
písemnou
Jihomoravský
hejtman Bohumil
Šimek
zamířil rezignaci pana Mgr. Michala Dobeše, který se rozhodl
odstoupit
jako člen
FV.zde
Svoji
předal
1. února
do Vranova,
aby
serezignaci
starostkou
Kate-na obecní úřad.
řinou Jetelinovou probral aktuální záležitosti života obce. Kraj má ve Vranově na co navazovat –
Vvbodě
všeobecná
a interpelace
členů
ZO vystoupil zastupitel Miloslav Křivánek s dotazem, jak
loňském
roce diskuze
zde podpořil
půdní
vestavjebu
to szdejší
rozhodováním
o káceníKateřina
na požadovaných
školy. Starostka
Jetelinovápozemcích obce. Starostka informovala, že byly podány
žádosti na Krajský
JmK, kteříorozhodnutí
s hejtmanem
hovořilaúřad
především
problémunechtějí vydat, dle jejich názoru si má obec sjednat
veřejnoprávní
smlouvudopravou
s jinou obcí
na rozhodování
se zvýšenou silniční
v obci,
o potřebě o kácení stromů na obecních pozemcích, kdy je
sama
v rozhodování
o kácení
vybudovat
ve Vranově
novépředpojatá.
chodníky a o dalších
investičních záměrech v obci.
Ze strany veřejnosti vystoupili paní Renata Sedláková a pan Jiří Dufek, kteří sdělili, že po vybudování
obrubníků
v horníve
části
Vranovazakončil
se při deštích
zaplavuje silnice v dolní části obce u Dufků, Sedláků a
Hejtman Šimek
Vranově
svou prapaní
Morávkové.
deštích jePředtím
zaznamenaná
covní
návštěvu Situace
obcí napři
Brněnsku.
stihl na videu a fotografiích, které byly předány zastupitelstvu
s žádostí
o řešení
absolvovat
návštěvu
takésituace.
v Ochozi u Brna a v Bí- Hejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
Starostka
informovala,
základě dřívějších
stížností občanů
v horní
lovicích nad
Svitavou.že obec obrubníky osazovala naJetelinovou.
Foto: Jihomoravský
krajský
úřadčásti, jejichž nemovitosti byly vyplavovány dešti. Obrubníky situaci do značné míry vyřešily. Místostarosta
za největších dešťů také mapoval a točil situaci, kudy teče nejvíce vody a kde se shromažďuje, abychom
měli přehled a mohli řešit případné problémy. Zásadní zjištění bylo to, že drtivá většina dešťové vody
tekoucí po komunikacích na ni přiteče ze soukromých pozemků a z lesa. Obec bude řešit zatím osvětou, později postihem to, že občané z pozemků sousedících s obecními nesvedou a nezadrží dešťovou
vodu na svém pozemku. Všechna problematická místa budou postupně řešena, alespoň provizorním
způsobem tak, aby nedocházelo ke škodám, ale na komplexní novou dešťovou kanalizaci v obci nejsou
a nebudou prostředky, protože jde o investici v řádech 100 000 000,- Kč.

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ

Naše
činnost
v vystoupil
letošním sroce
začala
hodnocePan
Vilém
Dostál
dotazy
na řešení
ulice pod Alejí. Starostka odpověděla, že ještě jsou poním uplynulého
na valné
hromadě
sboslední
místa v obci,roku
kde zbývá
opravit
místní komunikace
a tato ulice je mezi nimi. Opravy budou poru. Hodnotili
jsme loňský
rok, ale zároveň jsme
stupné,
podle finančních
možností.
sestavovali
na rokškoly
letošní.
Valná na to, že střecha byla vybudována před nemnoha
Další
dotaz seplán
týkalčinnosti
opravy střechy
s o hledem
hromada
se
konala
13.
ledna
v
sále
obecního
lety. Odpověděla ředitelka školy Zuzana Černá s tím, že střecha se budovala před 15 lety, ale nyní je
a navštívili
ji iteče
zástupci
Okresního
sdruvdomu
katastrofálním
stavu,
do školy
až do tříd.
Starostka doplnila, že obec má vypracovaný odborný
žení
hasičů
Čech,
Moravy
a
Slezska.
Do
plánu
posudek, střecha nejde opravit, musí se udělat celá nová. Byla tehdy použita nevhodná krytina, která
činnostinaše
jsme
zařadili akce
kulturní, ale také
nesnese
povětrnostní
podmínky.
a pracovní.
kulturních
akcí Auta
např.v dolní části obce nedodržují omezenou rychlost 40
Ssportovní
dotazem vystoupila
paníZHana
Morávková:
masopustní
průvod,
ostatkovou
zábavu,
pálení
km/h. Nebylo by možné zajistit radar nebo alespoň občasné měření policií?
čarodějnic,
hody.
akce např.budou
prvomáStarostka
sdělila,
žeSportovní
sousední Lelekovice
mít v blízké době úsekové měření, protože spadají pod
jový fotbálek,
soutěže
v hasičských
dovednosKuřim,
která nově
zřizuje městskou
policii.
Jednáme o tom, aby poté bylo možné občas objednat jedtech a podobně.
Pracovní
jsouměření
například
norázové
měření v obci.
Zříditakce
úsekové
nebo stacionární radar je velmi velká investice, kterou
úklid
chodníků
po
zimní
údržbě,
sběr
železnéby hradila obec (cca 1,5 mil. Kč) a která by se
obci nevracela, protože pokuty by za nás vybíral městský
ho šrotu,
celoroční údržba a oprava techniky
úřad
Šlapanice.
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
pátek,
denStarostka
tichý a temný,
kdykenad
ránem
Dalším bodem jednání bylo hospodaření Obce Vranov
za rok
2019.
předložila
schválení
POJĎTE
DOZákladní školyVelký
za podpory
lůzy a je
Římanů,
židovští
představení
Účetní závěrkuVSTOUPIT
příspěvkové organizace
a Mateřské
školy Vranov,
jejíž součástí
Výkaz
kteří
hlavně chtějí kontroly.
zachovatZastupitelstvo
klid, Ježíše odsoudili
zisku a ztráty, Rozvaha, Inventarizační zpráva a Zpráva
z veřejnoprávní
účetní
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
k smrti.
Ten, kdo
do světa
hlásat
lásku,
léčil
závěrku i výsledek hospodaření
příspěvkové organizace
Základní
školapřišel
a Mateřská
škola
Vranov
schvá-

naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
lilo.
Srdečně
zveme všechny spoluobčany k účasti na
zesměšněn,
ztýrán a nakonec
popraZastupitelé
dále
schválili
Závěrečný
účet
Obce
Vranov
za rok 2019,zbičován,
Zprávu o přezkoumání
hospodaření
aktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
potupnou
smrtí,Vranov
která za
byla
zloobce za rok 2019, zpracovanou firmou BDO CA s.r.o., ven
Účetní
závěrku obce
rokvyhrazena
2019.
čincům. Věříme-li, že to byl opravdu Boží Syn,
Svatý týden, Velikonoce, Květná neděle, Zelejakýkskandál
zde sledujeme?
Poražený,
Starostka
bodě jednání
předložila
ke schválení
obecně to
závazné
vyhlášky obce,
kterýminahý
byl
ný
čtvrtek,v dalším
Velký pátek,
Bílá sobota
a neděle
a mrtvý Bůh s tělem k nepoznání dobitým visí na
stanoven O
školský
obvod
Základní
školyveliká
Vranov.
Vzkříšení.
co tady
vlastně
jde? Proč
nocŠkolský obvod – spádovou školou pro ročník 6 až 9
dřevěném kříži někde mezi nebem a zemí. Ticho
je Základní škola
Herčíkova
Brno,
to na základě
(Veliko-noce)?
Odkud
pochází
tytoa tradice,
svát- uzavřené smlouvy mezi obcí Vranov a Statutárním
a prázdnota. Na hrob přivalili kámen. Bílá sobota.
městem
Brno.
ky a slavení? Jak souvisí tyto nejdůležitější křesTakveřejného
to je konec?
Takto beznadějně
i tento
Další vyhlášky stanovuje místní poplatek za využívání
prostranství
a poplatekkončí
za povolení
ťanské svátky s původními svátky jara?
příběh
stejně jako tolik
věcítřiv vyhlášky
našem životě?
k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst obce.
Zastupitelstvo
všechny
přijalo.Co
dělat, nu zatneme zuby a jdeme dál …
O Velikonocích si připomínáme den, kdy se zaStarostka dále předložila ke schválení zadávací dokumentaci pro výběrové řízení oprava střechy na ZŠ
chvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
Vranov. Součástí dokumentace je slepý rozpočet, smlouva,
které jsou
bankovní
pojištěPak alevepřichází
nedělní
jitrozáruky,
a zprvudále
neuvěřitelnaplněné nadějí, životem a láskou, nikoliv temný,
ní, informace, že realizace bude probíhat za provozu školy,
který–nesmí
omezenVíte
a musí
býtznamená?
zajištěna
ná zpráva
hrob být
je prázdný.
co to
mrtvý a chladný prostor. Podobně jako když jarní
bezpečnost. Předpokládaná cena je 2 900 000,- Kč bez
DPH. Rozhodčí neodvolatelně rozhodl: ne
Vesmírný
slunce znovu povolává k životu zdánlivě mrtvou
Zastupitelstvo schválilo oslovení následujících firem prohra,
v rámci výběrového
ale vítězství!řízení
Je tona
1:0akci
proOprava
lásku, střechy
1:0 pro
přírodu, Bůh probouzí z mrtvých k věčnému živona ZŠ Vranov: H&B delta, s.r.o., se sídlem Bobrky 382,
7551:0
01pro
Vsetín,
IČ: 25835661;
Křepela,
s.r.o.,prose
život,
pravdu!
Jako když se
sněženky
tu svého Syna. Tak opravdový život a tak velikou
sídlem Zbraslavec 85, PSČ 679 72, IČ: 07497628; FALTON,
s r.o., Langrova
00 Brno,jsou
IČ:
dírajíspol.
promrzlou
zemí a1061/43,
zima je 627
poražena,
lásku nedokáže udržet ani síla hrobu. Ještě než
46905804
nyní poraženy smrt, zlo a temnota a to jednou
ale nastává tato radost velikonoční neděle, proStarostka pak předložila ke schválení komisi pro otevírání
obálek a hodnotící komisi – komise bude
provždy.
cházíme v různých tradicích celý týden, předchásloučená, na veřejnou zakázku „Oprava střechy na ZŠ Vranov“ ve zjednodušeném podlimitním řízení
zející této události.
ve složení: za DSO Tišnovsko Ing. David Lacina, Ing. Jana
Schovánková,
za se
obec
Vranovčtvrtek
Romando
Jonáš,
A toto
slavíme, proto
na Zelený
noci
Robert Škarecký a Miloslav Křivánek.
modlíme v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
Na Květnou neděli před mší nám kočičky a palZastupitelstvo oba návrhy odsouhlasilo.
se 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
Jednání se dále zabývalo výběrem dodavatele na opravu komunikace U sv. Jána. V souladu se Směrfanoušků
zjišťuje,
že
toto
asi
nebude
jejich
vysněnicí obce Vranov o zadávaní veřejných zakázek malého
rozsahu
bylypřejeme
osloveny
tři firmy. Podkladem
byl
Srdečně
tedy
požehnané
prožití Velikoný
král – silák,
násilím porazí
římské okupanty,
jednotný
slepýcorozpočet.
Obec obdržela
následující nabídky
od firem
REMAT
PLUS ZLÍN,
s.r.o. s nabídnoc a zveme
všechny
vstoupit
do tohoto
tajemakovou
že místo
koruny
ze zlata
a drahokamů
si nechá
cenou
672 904
Kč, od
firmy PORR a.s.
s cenou 731
Kč, TVM
stavby s.r.o.
73125.
795
Kč a
ství 795
– rozpis
konkrétních
akcís cenou
bude od
března
nasadit
korunu
z
trní.
ZEMAKO, s.r.o. s cenou 659 473 Kč. Starostka navrhlana
vybrat
nejlevnější
nabídku od firmy TVM stavby,
stránkách
http://www.dc-vranov.cz/index.
s.r.o. Zastupitelstvo návrh přijalo.
php/ohlasky. A děti zveme na „Velikonoční hrkáNa Zelený čtvrtek, který je ve skutečnosti plačtivý
ní“ - ohlašování poledne hrkačkami na Velký pá(„zelený“
zkomolením
německého
„GreinStarostkavznikl
pak předložila
ke schválení
záměr
obce Vranov
ve smyslu
zákona
č. 128/2000
Sb., o obcích
tek a Bílou
sobotu
- v 11.45
sraz na náměstí
před
donnerstag“
do „Gründonnerstag“),
Ježíš slavípozemek
se
(obecní zřízení),
v platném znění, pronajmout
p.č. 155/10 v k.ú. Vranov u Brna o výměře 328
kostelem.
svými
přáteli na
tradiční
židovský
Pesach
form2, zapsaný
LV 1, k.ú.
Vranovsvátek
u Brna,
obec Vranov,
okres Brno-venkov, za účelem využití jako zahramou
večeře
s
vínem,
nekvašenými
chleby
a
peda. Nájemné bude činit 5,- Kč za m2 a rok.
čeným beránkem. Těžko říci, čím je šokuje více,
Římskokatolická farnost Vranov u Brna
zda,
když jako
ten, jednání
ke kterému
vzhlíželi, pokleká
V průběhu
dalšího
zastupitelstvo
schválilo dodatek k pojistné smlouvě s Kooperativa pojišťovana
myje
druhém
nohy špinavé
od praa.s.,jednomu
kterým sepo
navyšuje
hodnota
pojištěného
majetku budovy základní školky v souvislosti s přístavchu,
když
trhaje ke
chléb
a podávaje
kolem stolu
bou.čiDále
dodatek
smlouvě
o poskytování
komplexních služeb v odpadovém hospodářství s firmou
pohár
vínem
říká, že
je jehodotělo
a krev,likvidace
kteSAKO sBrno,
kterým
setoto
doplňuje
smlouvy
olejů, bioodpadu (povinnost od 1. 1. 2020 likviré
se
vydávají
za
všechny.
Nakonec
společně
dovat) a zohledňuje navýšení počtu obyvatel. odchází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
Úplné znění
zápisu
z jednání
je k dispozici
přichází
vojáci
přivedení
zrádcem
Jidášem.na webových stránkách obce.
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Informace z konání 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov

konaného dne 21.ŠIMEK
7. 2020 v sále obecního domu, Vranov 24
HEJTMAN
Jednání se zúčastniliVRANOV
členové zastupitelstva Kateřina Jetelinová, Martina Dobešová, Roman Jonáš, ZuNAVŠTÍVIL
zana Černá, Pavel Galík, Robert Škarecký, Jindřich Skácel, Miloslav Křivánek a Eduard Filka

Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek zamířil
1.Zeúnora
Vranova,byli
abyjednání
zde se přítomni
starostkou
Katestranydo
veřejnosti
Karel
Holešovský, Kateřina Potočková, Eva Prokešová Dankořinou
Jetelinovou
probral
aktuálníVilém
záležitosti
vá, Petr
Michek, Jarmila
Dostálová,
Dostál,ži-Dagmar Zemanová
vota obce. Kraj má ve Vranově na co navazovat –
vNaloňském
zdebyly
podpořil
půdní vestavprogramuroce
jednání
tyto body:
bu
školy.
Starostka
Kateřina
Jetelinová
1. zdejší
Aktuální
otázky
o činnosti
ZO
s2.hejtmanem
hovořila
především
o
problému
Všeobecná diskuze, interpelace členů
ZO
se
silniční
dopravou
v obci, o– potřebě
3. zvýšenou
Hospodaření
Svazku
obcí Ponávka
Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2019
vybudovat
Vranově
nové
chodníky a o dalších
3.1 Účetníve
závěrka
za rok
2019
investičních
záměrech
obci.
3.2 Schválení
Zprávy ovprovedení
auditu za rok 2019
3.3 Schválení závěrečného účtu za rok 2019
Hejtman
Šimek veveřejné
Vranově
zakončil
svou střechy
pra- na základní škole Vranov“
4. Vyhodnocení
zakázky
– „Oprava
covní
návštěvupronájmu
obcí na Brněnsku.
Předtím
5. Schválení
pozemku p.č.
155/10stihl
v k.ú. Vranov u Brna s účelem využití zahrada
absolvovat
návštěvu
v Ochozi
u Brna a v Bí- Hejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
6. Schválení
smluv ataké
smluvních
vztahů
lovicích
nad Svitavou.
Jetelinovou.
Foto: Jihomoravský
7. Schválení
zadávacích podmínek pro výběrové řízení
na akci „Oprava
hasičského krajský
auta“ úřad
8. Schválení řádu veřejného pohřebiště
Na úvod jednání byla přednesena informace, že následujícího dne, tedy 22. 7. se koná beseda se zástupci ŠLP. Za ŠLP Křtiny budou přítomni: Ředitel podniku doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., oddělení rozvoje a
pedagogiky Ing. Lubomír Dobrovolný, Ph.D., vedoucí polesí Vranov Ing. Ivo Březina a další.

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
Starostka také vyslovila naději, že snad konečně počasí dovolí již několikrát odložené opravy komuni-

kací na Žižkově a v Aleji na základě reklamací vad. Doposud provedení prací znemožnily časté deště.
Naše činnost v letošním roce začala hodnocením uplynulého roku na valné hromadě sboDále ing. Jetelinová konstatovala, že obec Vranov neobdržela dotaci z Jihomoravského kraje na opraru. Hodnotili jsme loňský rok, ale zároveň jsme
vu chodníku a neobdržela dotaci z Jihomoravského kraje na nákup vybavení do knihovny, ale zatím
sestavovali plán činnosti na rok letošní. Valná
neoficiálně dostala dotaci na rekonstrukci hasičské cisterny ve výši Kč 1 000 000,-, obec bude doplácet
hromada se konala 13. ledna v sále obecního
Kč 500 000,-.
domu a navštívili ji i zástupci Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do plánu
Starostka pak předložila ke schválení podání žádosti o dotaci do 11. výzvy Místní akční skupiny Brána
činnosti jsme zařadili akce kulturní, ale také
Brněnska, z.s. – IROP – Předškolní a školní vzdělávání. Žádost o dotace bude podána na stavbu nové
sportovní a pracovní. Z kulturních akcí např.
mateřské školy v obci Vranov. Projekt je hotový, nebude-li v budoucnu MŠ v obci potřeba, lze objekt
masopustní průvod, ostatkovou zábavu, pálení
změnit a užívat jako např. komunitní centrum nebo startovací byty. Zastupitelstvo tento bod schválilo.
čarodějnic, hody. Sportovní akce např. prvomájový fotbálek, soutěže v hasičských dovednosStarostka také předložila ke schválení Nabídku na administraci výběrového řízení od DSO Tišnovsko,
tech a podobně. Pracovní akce jsou například
Radniční 14, 666 01 Tišnov. Jde o Veřejnou zakázku malého rozsahu – administrace výběrového řízení
úklid chodníků po zimní údržbě, sběr železnéna akci „Rekonstrukce požárního cisternového vozidla TATRA 148 CAS 32. Cena za výběrové řízení je 5
ho šrotu, celoroční údržba a oprava techniky
000,- Kč (DSO není plátcem DPH). Usnesení bylo schváleno.
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 předložila ke schválení žádost SDH Vranov na úhradu nákladů na zapůjčení krojů na hody,
které konané 19. 9. 2020. Jedná se o částku 67 600,- Kč včetně DPH - 33 ks krojů dětských a 40 ks krojů
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
pátek,faktury
den tichý
a temný,krojů.
kdy nad
ránem
pro dospělé stárky (20 párů). Na Obec Vranov budouVelký
vystaveny
za zapůjčení
ZastupitelPOJĎTE
DO
židovští představení za podpory lůzy a Římanů,
stvo tento bodVSTOUPIT
schválilo.
kteří hlavně chtějí zachovat klid, Ježíše odsoudili
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
k smrti.jménem
Ten, kdoveřejnosti
přišel do světa
hlásat lásku,
léčil
V bodě Všeobecná diskuze,
interpelace členů ZO vystoupila
paní Prokešová
a upo-

naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
zornila na
rozbitou
kliku u
vrat na hřiště.
Dotázala
Srdečně
zveme
všechny
spoluobčany
k účasti
na se také, kdy bude dokončen povrch hřiště.
zesměšněn,
zbičován,
ztýránnebude,
a nakonec
popraStarostka
informovala,
že
zastupitelstvo
rozhodlo,
že
hřiště se zřejmě
zatravňovat
jsou obavy,
aktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
potupnou
kteráby
byla
vyhrazena
zlože by se trávu v daném místě nepodařilo vypěstovatven
a poté
udržet, smrtí,
znamenalo
to nejen
omezení
čincům.
Věříme-li,
že to byl opravdu
Božíbude
Syn,
provozu
hřiště,
ale
je
otázka,
kdo
by
pak
trávu
udržoval,
zavlažoval,
atd.
Zvažujeme,
že
vhodnější
Svatý týden, Velikonoce, Květná neděle, Zelejaký skandál
zde chybí
sledujeme?
Poražený,
nahý
udusaná
hlína,
jak pátek,
tomu bylo
nebo
písek. Oplocení
hřiště jetonové,
jen jeden
díl, který
se
ný
čtvrtek,
Velký
Bílá dříve,
sobota
a neděle
a mrtvý Bůh s tělem k nepoznání dobitým visí na
doplní. Je O
pravda,
že vlastně
chybí člověk,
kterýveliká
by hřiště
Vzkříšení.
co tady
jde? Proč
nocudržoval, spravoval, odemykal.
dřevěnémpošty.
kříži někde
mezipotvrdila,
nebem ažezemí.
Další informaceOdkud
se týkaly
stížností
natradice,
problémy
s doručováním
Starostka
obecTicho
tyty
(Veliko-noce)?
pochází
tyto
sváta prázdnota.
Na hrob
přivalili
kámen.
Bíláasobota.
věci
řeší,
opakovaně
podává
písemné
stížnosti.
Výsledek
je
však
vždy
ten,
že
pošta
se
omluví
tím
to
ky a slavení? Jak souvisí tyto nejdůležitější křesTak to je konec? Takto beznadějně končí i tento
skončí,
k
nápravě
nedochází.
ťanské svátky s původními svátky jara?
stejně
jako
tolik věcí
v našem podnikem
životě? Co
Paní Prokešová se také zeptala, zda již obec podnikla příběh
slibované
kroky
k jednání
s dopravním
dělat,Starostka
nu zatneme
zuby a jdeme
dál …
ohledně
změny
dopravy
–
posílení
spoje
přes
Lelekovice.
informovala,
že
zatím
ne.
Jednání
O Velikonocích si připomínáme den, kdy se zas
dopravním
podnikem
se
teprve
připravuje.
chvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
Pak aleapřichází
nedělní
jitrosituace
a zprvuměly
neuvěřitelPaní Zemanová
dotaz
na aktuální
okolo opravy
přístupnosti
rybníka,
být vynaplněné
nadějí,vznesla
životem
a láskou,
nikolivstav
temný,
ná
zpráva – hrob
je prázdný.
Víte co to
znamená?
řešena
do
května.
Starostka
odkázala
na
informace
z
předchozího
jednání
zastupitelstva:
Bude
podán
mrtvý a chladný prostor. Podobně jako když jarní
Vesmírný
Rozhodčí
neodvolatelně
rozhodl: ne
se
návrh
na
zahájení
stavebního
řízení
a
poté
se
bude
muset
p.
Sonnek
jasně
vyjádřit.
slunce znovu povolává k životu zdánlivě mrtvou
ale stromy,
vítězství!
to 1:0 pro
1:0 pro
Dále paní
Zemanová
připomínku,
žeživov obci seprohra,
stále kácí
aleJe
nevysazují
selásku,
nové, přitom
přírodu,
Bůh
probouzívznesla
z mrtvých
k věčnému
život,
1:0 prona
pravdu!
Jako
když se sněženky proprostor
tu
je.
Např.
u
chodníku
na
Grunty,
podél
cesty
Za
humny,
konečné
autobusu.
tu svého Syna. Tak opravdový život a tak velikou
dírají
promrzlou
zemí
zima jeoporažena,
jsou
Starostka
konstatovala,
že tyto
pozemky
nejsou
obce, ale
lze auvažovat
živém plotu
a
lásku
nedokáže
udržet ani
síla vyjmenované
hrobu. Ještě než
nyní
poraženy
smrt, zlonebo
a temnota
aKateřinské,
to jednou
několika
stromech
kolem
pozemku
obce
na
vjezdu
do
Vranova
od
Lelekovic
na
konci
ale nastává tato radost velikonoční neděle, proprovždy.
kde dřívevbývaly
třešně.
cházíme
různých
tradicích celý týden, předcháPaní
Zemanová
si
dále
postěžovala
na
stav
údržby
obce a úpravy zeleně. Starostka informovala, že
zející této události.
totodo
slavíme,
se investovala,
na Zelený čtvrtek
do noci
tento problém právě na obci projednávala, obec byAráda
údržbyproto
zeleně
ale nedaří
se
modlíme
v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
nalézt
ani
zaměstnance
ani
odbornou
firmu,
kterou
by
mohla
najmout.
Na Květnou neděli před mší nám kočičky a palse postíme pohrouženi do svého nitra a v neděli
Paní Zemanová
vypsáníjak
„brigád“
mové
ratolesti navrhla
připomínají,
Ježíš občanů
vjel dona údržbu obce. Pan Michek navrhl oslovit zahradnicVzkříšení
se radujeme.
ké
školy,
zda
by
neposlali
žáky
na
praxi
k
údržbě
zeleně.
Odpovědi
se ujala ředitelka školy Zuzana Černá
Jeruzaléma vítán jako král. Netrvá dlouho a dav
s tím, že vzjišťuje,
době karantény
mnoho
zahradnických firem i škol, aby poslali alespoň jednoho člofanoušků
že toto asioslovila
nebude
jejich vysněSrdečně
tedy přejeme
požehnané
prožití Velikověka
protože
školařímské
chtěla okupanty,
vybudovat část
plánované
školní zahrady,
ale nesehnala
jsem
ný
král– –odborníka,
silák, co násilím
porazí
noc a zveme
všechny vstoupit do tohoto tajemnikoho.
Zahradu
jsme
vybudovali
tedy
amatérsky,
s
učitelským
sborem.
a že místo koruny ze zlata a drahokamů si nechá
ství – rozpis konkrétních akcí bude od 25. března
nasadit korunu z trní.
na stránkách http://www.dc-vranov.cz/index.
php/ohlasky.
A dětiobcí
zveme
na „Velikonoční
hrkáV
dalším
bodě
jednání
starostka
informovala
o
Závěrečném
účtu Svazku
Ponávka
– Česká, LelekoNa Zelený čtvrtek, který je ve skutečnosti plačtivý
ní“
- ohlašováníhospodaření
poledne hrkačkami
na Velký
pávice,
Vranov
za
rok
2019,
Zprávě
o
provedení
auditu
přezkoumání
Svazku
obcí
Ponávka
(„zelený“ vznikl zkomolením německého „Greintek a Bílou
sobotu
-Ponávka
v 11.45 sraz
na náměstí
před
–
Česká,
Lelekovice,
Vranov
za
rok
2019
a
Účetní
závěrce
Svazku
obcí
–
Česká,
Lelekovice,
donnerstag“ do „Gründonnerstag“), Ježíš slaví se
kostelem.
Vranovpřáteli
za roktradiční
2019. Zveřejněno
na úřední
desce
svými
židovský svátek
Pesach
for-dne 12. 6. 2020, sňato byl dne 29. 6.2020. Schváleno
zástupci
svazku
dne
29.
6.
2020.
mou večeře s vínem, nekvašenými chleby a peZastupitelstvo
vzalo
tyto zprávy
najevědomí.
čeným
beránkem.
Těžko
říci, čím
šokuje více,
Římskokatolická farnost Vranov u Brna
zda, když jako ten, ke kterému vzhlíželi, pokleká
Dále
bylo
na
pořadu
jednání
vyhodnocení
zakázky
–
rozhodnutí
o výběru dodavatele ve věci veřejné
a myje jednomu po druhém nohy špinavé od prazakázky
ve
zjednodušeném
podlimitním
řízení
na
akci
„Oprava
střechy
na základní škole Vranov“. Výběchu, či když trhaje chléb a podávaje kolem stolu
rové řízení
byloříká,
vyvěšeno
zadavatele,
přímo byly osloveny 3 firmy: H&B delta, s.r.o., se sídlem
pohár
s vínem
že totona
je profilu
jeho tělo
a krev, kteBobrky
382, 755
Vsetín,Nakonec
IČ: 25835661,
KŘEPELA,
ré
se vydávají
za 01
všechny.
společně
od- s.r.o., 679 72 Zbraslavec 85, IČ: 07497628 a FALTON,
spol.
s
r.o.,
Langrova
1061/43,
627
00
Brno,
IČ:
46905804.
chází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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HEJTMAN
ŠIMEK
Byly podány 3 nabídky:
FALTON, spol. s r.o., s nabídkovou cenou 2 857 178 Kč, MK izolstav, s.r.o.s cenou
2 501 528,- a TEKR Servis s.r.o. s cenou 2 563 787,- Kč.
NAVŠTÍVIL
VRANOV
Nabídky byly posouzeny
hodnotící komisí a bylo rozhodnuto, že podané nabídky splnily požadavky

zadávací dokumentace.
MK zamířil
izolstav s.r.o. byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka.
Jihomoravský
hejtman Nabídka
Bohumilfirmy
Šimek
1. února do Vranova, aby zde se starostkou KateStarostka
poté předložila
schválení
nájemce žipozemku 155/10 o výměře 328 m2 v k.ú. Vranov u Brna
řinou
Jetelinovou
probralkeaktuální
záležitosti
za
účelem
využití
pozemku
jako
zahrada.
Záměr
vota obce. Kraj má ve Vranově na co navazovat –byl schválen na 16. VZZO dne 24. 6. 2020 a následně
Přihlásili
dvapodpořil
zájemci apůdní
to: manželé
Ševčíkovi a manželé Růžičkovi, Vranov.
vvyvěšen.
loňském
roce se
zde
vestavStarostka
aby byl pozemek
na dvě části, přibližně poloviny, s tím, že část pozembu
zdejší navrhuje,
školy. Starostka
Kateřina rozdělen
Jetelinová
přiléhajícího
k p.č. 62/2
a 4/5 veovlastnictví
sku,
hejtmanem
hovořila
především
problémumanželů Ševčíkových, budou mít v užívání manželé
Ševčíkovi
druhou
část
pozemku,
přiléhajícího
k p.č.155/29 a 5/4 ve vlastnictví manželů Růžičkových,
se
zvýšenou
silniční
dopravou
v obci,
o potřebě
budou
užívat
manželé
Růžičkovi.
Smlouva
bude
vybudovat ve Vranově nové chodníky a o dalšíchuzavřena dobu neurčitou s výpovědní lhůtou, hranice
pozemku bude
vytyčena.
investičních
záměrech
v obci.
Tento návrh byl zastupitelstvem schválen.
Hejtman Šimek ve Vranově zakončil svou praStarostka
v dalším
bodě
předložila
schválení darovací smlouvu s panem Petrem Špačkem,
covní
návštěvu
obcí
na jednání
Brněnsku.
Předtímkestihl
Vranov
87
na
finanční
dar
ve
výši
9
727,Kč
na
nákup
stavebnice
do mateřské
školy Vranov.
Dále daabsolvovat návštěvu také v Ochozi u Brna a v BíHejtman
Bohumil
Šimek se starostkou
Kateřinou
rovací
smlouvu
s
paní
Irenou
Šmerdovou,
Vranov
219
na
finanční
dar
ve
výši
11
000,Kč
na
lovicích nad Svitavou.
Jetelinovou. Foto: Jihomoravský krajský úřadnákup
stavebnice do mateřské školy Vranov.
Jedná se o finanční dary, které poskytli rodiče dětí MŠ. Částky budou poukázány obci Vranov, která
následně převede finanční částky do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Vranov.
Zastupitelstvo darovací smlouvy schválilo.
Starostka poté
předložila ke schválení zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na rekonstrukci poSBOR
DOBROVOLNÝCH
žárního cisternového vozidla TATRA 148 CAS 32. Předpokládaná cena je 1 490 000,- Kč bez DPH, dotace
z JmK činí 1 000 000,- Kč. V souladu se Směrnicí obce budou osloveny 3 firmy a zakázka bude vyvěšena
HASIČŮ
na profilu zadavatele. Zastupitelstvo schválilo oslovení následujících firem v rámci výběrové řízení na

Naše
činnost v letošním
rocecisternového
začala hodnoceakci „Rekonstrukce
požárního
vozidla TATRA 148 CAS 32“, a to firmy: 1. Milan Čapek, Výroním
roku
na valné
hromaděSídliště
sbo- Pražská 2898 Havlíčkův Brod 580 01; 2. Kobit – THZ
ba a uplynulého
servis hasičské
techniky,
IČ: 66264553,
ru.
jsme
ale zároveň
jsme a za 3. THT Polička, s.r.o. Starohradská 316, 572 01
CZ Hodnotili
s.r.o. Tovární
123,loňský
538 21rok,
Slatiňany,
IČ: 06102867
sestavovali
plán činnosti na rok letošní. Valná
Polička, IČ: 46508147.
hromada
konala
13. ledna
v sále ke
obecního
Starostka se
v této
souvislosti
předložila
schválení komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi –
domu
navštívili
ji i zástupci
Okresního
komiseabude
sloučená,
na veřejnou
zakázkusdru„Rekonstrukce požárního cisternového vozidla TATRA 148
žení
hasičů
Čech, Moravy apodlimitním
Slezska. Do
plánu
CAS 32“,
ve zjednodušeném
řízení
ve složení: za DSO Tišnovsko Ing. David Lacina, Ing. Jana
činnosti
jsme za
zařadili
akce kulturní,
ale také
Schovánková,
obec Vranov
Robert Škarecký,
Roman Jonáš, Martina Dobešová, náhradníci Jindřich
sportovní
a pracovní.
Z kulturních akcí např.
Skácel a Miloslav
Křivánek.
masopustní průvod, ostatkovou zábavu, pálení
čarodějnic,
hody. Sportovní
např. prvomáStarostka konečně
předložilaakce
ke schválení
i nový Řád veřejného pohřebiště – hřbitov Vranov. Dle nojový
fotbálek,
soutěžeSb.
v ohasičských
dovednosvely zákona
256/2001
pohřebnictví
ze dne 19. 8. 2017 je povinna každá obec mít do 3 let od plattech
podobně.
Pracovní akce
například
nostiatéto
novely zpracován
nový jsou
Veřejný
řad pohřebiště, který musí být schválen Krajským úřadem.
úklid
chodníkůŘád
po veřejného
zimní údržbě,
sběr železnéZastupitelstvo
pohřebiště
schválilo.
ho šrotu, celoroční údržba a oprava techniky
aÚplné
zbrojnice.
úkolemjepro
letošní na
rokwebových
je Vítězná
maskaobce.
ostatkové zábavy, originálně
znění Hlavním
zápisu z jednání
k dispozici
stránkách
uspořádání oslav 105. výročí založení sboru.
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
Informace z konání 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov

Velký pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
konaného dneVSTOUPIT
27. 8. 2020 v sále DO
obecního domu, Vranov 24
POJĎTE
židovští představení za podpory lůzy a Římanů,
kteří hlavně chtějí zachovat klid, Ježíše odsoudili
Jednání se zúčastnili členové
zastupitelstva Kateřina Jetelinová, Martina Dobešová, Roman Jonáš, Pavel
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
k smrti. Ten, kdo přišel do světa hlásat lásku, léčil
Galík, Eduard Filka, Robert Škarecký, Jindřich Skácel, omluveni byli Miloslav Křivánek a Zuzana Černá.

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.
Ze strany veřejnosti
byli jednání
přítomni
Hana Morávková, Petr Michek a Dagmar Zemanová
ven potupnou smrtí, která byla vyhrazena zločincům. Věříme-li, že to byl opravdu Boží Syn,
Svatý
týden, Velikonoce,
Květná
neděle, ZeleNa programu
jednání byly tyto
body:
jaký skandál to zde sledujeme? Poražený, nahý
ný
Bílá ZO
sobota a neděle
1. čtvrtek,
AktuálníVelký
otázkypátek,
o činnosti
a mrtvý Bůh s tělem k nepoznání dobitým visí na
Vzkříšení.
O
co
tady
vlastně
jde?
Proč
veliká
noc
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
dřevěném kříži někde mezi nebem a zemí. Ticho
(Veliko-noce)?
Odkud
pochází
tradice,
svát3. Vyhodnocení
veřejné
zakázkytyto
–„Celková
rekonstrukce
požárního cisternového vozidla TATRA 148 CAS 32
a prázdnota. Na hrob přivalili kámen. Bílá sobota.
ky
slavení? Jakdopravního
souvisí tytořešení
nejdůležitější
4. a Projednání
lokality ZakřesHumny II
Tak to je konec? Takto beznadějně končí i tento
ťanské
svátky ssmluv
původními
svátkyvztahů
jara?
5. Schválení
a smluvních
příběh stejně jako tolik věcí v našem životě? Co
dělat, nu zatneme zuby a jdeme dál …
OStarostka
Velikonocích
si připomínáme
kdy se
za- tradiční poutě, v sobotu 29. 8. se koná den Ponávky
informovala,
že od září den,
se budou
konat
chvěla
země.
Uvědomujeme
si, že
vesmír
je místo
– pochod
obnovenou
stezkou
mezi
Vranovem
a Lelekovicemi, dne 5. 9. 2020 se koná v Lelekovicích
Pak ale přichází nedělní jitro a zprvu neuvěřitelnaplněné
a láskou, nikoliv temný,
sportovnínadějí,
soutěž životem
Olympon.
ná zpráva – hrob je prázdný. Víte co to znamená?
mrtvý a chladný prostor. Podobně jako když jarní
Vesmírný Rozhodčí neodvolatelně rozhodl: ne
slunce
znovu
zdánlivě
mrtvouopatření č. 4/2020. Jedná se o úpravu příjmů a výdajů
Starostka
pak povolává
předložilakkeživotu
schválení
rozpočtové
prohra, ale vítězství! Je to 1:0 pro lásku, 1:0 pro
přírodu,
Bůh
probouzí
z
mrtvých
k
věčnému
živodle skutečnosti k 31. 7. 2020:
život, 1:0 pro pravdu! Jako když se sněženky protu
svého Syna.
Tak na
opravdový
život a takvevelikou
Příjmy:
- dotace
opravu tělocvičny
výši 1 387 777,- Kč
dírají promrzlou zemí a zima je poražena, jsou
lásku nedokáže
udržet
aniKč
síla
hrobu. Ještě
než1 045 000,- Kč
- příspěvek
1250
/ obyvatele
ve výši
nyní poraženy smrt, zlo a temnota a to jednou
ale
nastává- dary
tato pro
radost
velikonoční
neděle,
pro- smluv 20 800,- Kč
		
MŠ dle
uzavřených
darovacích
provždy.
cházíme
tradicích
celýMŠ
týden,
předcháVýdaje: v -různých
přeposlání
daru pro
20 800,Kč
zející této události.
- nákup počítače do knihovny 25 200,- Kč
A toto slavíme, proto se na Zelený čtvrtek do noci
Zastupitelstvo toto rozpočtové opatření schválilo.
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
dozáří má Zastupitelstvo Jihomoravského kraje projedStarostka
Kateřina
Jetelinová informovala,
že 16.
Vzkříšení se radujeme.
Jeruzaléma
jako král.
Netrvá
dlouhorozvoje
a dav Jihomoravského kraje. V návrhu je řešeno mj. trasonat návrh 1.vítán
aktualizace
Zásad
územního
fanoušků
zjišťuje,
že
toto
asi
nebude
jejich
vysněvání dálnice D43 a souvisejícího obchvatu města Kuřim, jejichž podoba je důležitá rovněž pro obec
Srdečně tedy přejeme požehnané prožití Velikoný
král –Návrh
silák, co
násilím porazí
římské JM
okupanty,
Vranov.
předkládá
zastupitelům
kraje ke schválení dálnici D43 v tzv. historické stopě s jižním
noc a zveme všechny vstoupit do tohoto tajemaobchvatem
že místo koruny
zlata a drahokamů
si nechá
Kuřimi,zeoznačenou
jako varianta
S10 (Příloha č. 3). Tato varianta je výhodná rovněž pro
ství – rozpis konkrétních akcí bude od 25. března
nasadit
korununeboť
z trní.jednak odvádí tranzitní dopravu ze stávající silnice I/43 v dostatečné míře, jedna
obec Vranov,
na stránkách http://www.dc-vranov.cz/index.
umožňuje komfortní napojení silnice II/379 (Lipůvka – Blansko) na silnici I/43 a dále na Brno. Bylo by
php/ohlasky. A děti zveme na „Velikonoční hrkáNa
Zelený
čtvrtek,
je ve skutečnosti
plačtivýJihomoravského kraje návrh schválilo tak, jak je předtedy
pro naši
obeckterý
výhodné,
aby Zastupitelstvo
ní“ - ohlašování poledne hrkačkami na Velký pá(„zelený“
kládán. vznikl zkomolením německého „Greintek a Bílou sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
donnerstag“
do dále
„Gründonnerstag“),
Ježíš slaví
Starostka obce
seznámila zastupitele
s I. se
Aktualizací Zásad územního rozvoje Jihomoravského
kostelem.
svými
přáteli
židovský
Pesach
for-v historické stopě a s jižním obchvatem Kuřimi). Tuto
kraje tak,
jak tradiční
je navržena
(tedy svátek
ve variantě
S 10
mou
večeře
vínem, nekvašenými
a pe- podpořilo jako nejvhodnější.
variantu
již vsminulosti
zastupitelstvochleby
Obce Vranov
čeným
beránkem.
říci,
čím je šokuje
více, s návrhem trasování komunikace D43 a obchvatu
Zastupitelstvo
obceTěžko
Vranov
odhlasovalo,
že souhlasí
Římskokatolická farnost Vranov u Brna
zda,
když
jakoveten,
ke kterému
vzhlíželi,
pokleká
města
Kuřim
variantě
S10 podle
Územní
studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území
aOB3
myje
jednomu porozvojové
druhém nohy
špinavé
prametropolitní
oblasti
Brno aod
žádá
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje, aby tento návrh,
chu,
trhaje
chléb1.aaktualizace
podávaje kolem
kterýčijekdyž
součástí
návrhu
Zásad stolu
územního rozvoje Jihomoravského kraje, schválilo tak, jak
pohár
s vínem říká, že toto je jeho tělo a krev, kteje předkládán.
ré se vydávají za všechny. Nakonec společně odchází
do Getsemanské
zahrady,
kam siPříspěvek
pro Ježíše
Starostka
dále předložila
ke schválení
na financování systému IDS JMK. Jedná se o příspěvek
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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na rok 2021, který schválilo zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Příspěvek na jednoho obyvate-

le činí 50,--Kč/rok,ŠIMEK
celková částka za 836 obyvatel činí 41 800,- Kč. Zastupitelstvo návrh schválilo.
HEJTMAN
V bodě Všeobecná VRANOV
diskuze a interpelace členů ZO byl přečten příspěvek pan Výmoly, který nebyl
NAVŠTÍVIL
jednání přítomen, ale dotaz zaslal mailem a přeje si, aby zde byl přečten a zodpovězen; jde o

Jihomoravský
hejtman Bohumil
zamířil
projednání požadavku
na změnuŠimek
jízdních
řádů – zejména možností změny nočních spojů, kdy
1. února
Vranova,
aby nově
zde se
starostkou
Katenynějšído
noční
spoj jede
namísto
v 1,30
hod. až ve 2,00, což mu přijde nevyhovující a domnířinou
Jetelinovou
probral
aktuální
ži- nebo v 0,30 hod.
vá se,
že by byl více
využíván
nočnízáležitosti
spoj o půlnoci
vota
obce. Kraj
ve Vranově
co navazovat
–
Starostka:
Je vmá
plánu
jednání na
s dopravním
podnikem,
s Ing. Seitlem, provozním ředitelem DPMB
v oloňském
rocezměn
zde dopravy
podpořildopůdní
vestavmožnostech
Vranova,
a to na druhou polovinu září, projednáme i tento pobužadavek.
zdejší školy. Starostka Kateřina Jetelinová
s hejtmanem hovořila především o problému
se Paní
zvýšenou
silniční dopravou
v obci,
o potřebě
Hana Morávková
vystoupila
s dotazem,
jak to vypadá s měřením rychlosti vozidel na dolním
vybudovat
ve Vranově
nové
chodníky aže
o dalších
konci Vranova.
Starostka
odpověděla,
probíhají jednání s Kuřimí, je to otázka času, až se rozšíří
investičních
v obci. a budou schopni nabízet tyto služby i okolním obcím. Policie ČR v
jejich novázáměrech
městská policie
Kuřimi tvrdí, že to není v jejich kompetencích, máme se obrátit na dopravní policii.
Hejtman
Šimekpaní
ve Morávkové:
Vranově zakončil
pra- domu se nacházejí uzávěry vody nebo hydrant,
Dakšá dotaz
Kouseksvou
od jejího
covní
návštěvu
obcí na
Brněnsku.
Předtím
stihlnyní, po vybudování obrubníků, kdy se zvedl tečasto
jsou zaneseny
pískem
a hlínou,
obzvlášť
absolvovat
návštěvu
také v Ochozi
Brna a vzídkou
Bí- Hejtman
Bohumil
se starostkou
Kateřinou
rén. Nachází
se za obrubníky,
předuopěrnou
předzahrádky.
JakŠimek
je a kdo
bude udržovat?
A
lovicích
Svitavou.
Jetelinovou.
jak to nad
vypadá
s chodníkem v dolní části Vranova? Už
je projekt?Foto: Jihomoravský krajský úřad
Starostka odpověděla, že nechá situaci prověřit u vodáren, ale hydranty se v obci nepoužívají
kvůli nedostatečnému tlaku vody. Projekt chodníku zatím není, připravují se podklady a žádosti
o výjimky, nebude to jednoduché z důvodu nedostatečného prostoru na obecních pozemcích.
S připomínkou vystoupil pan Petr Michek, a to k posunu odjezdů autobusů MHD – zdá se mu
SBOR
posun naDOBROVOLNÝCH
půlnoc nebo 0,20 zbytečný, když jede před tím autobus ve 23 hod., spíš by to nechal
na 1,30 hod.
HASIČŮ
Starostka odpověděla, že obec nechá prověřit, jaké jsou možnosti úprav jízdního řádu, a pak zřej-

mě nechá proběhnout nějakou anketu mezi obyvateli, aby změny vyhovovaly co nejvíce lidem.
Naše činnost v letošním roce začala hodnocePan Michek se dále dotázal, co za stavební práce se odehrávají za Desítkou. Starostka odpověděním uplynulého roku na valné hromadě sbola, že o tomto záměru obec nic neví, majitel pan Žák nahlásil, že bude likvidovat černé skládky,
ru. Hodnotili jsme loňský rok, ale zároveň jsme
pneumatiky a bourat některé zídky v havarijním stavu, které hrozí zřícením.
sestavovali plán činnosti na rok letošní. Valná
hromada se konala 13. ledna v sále obecního
Paní Zemanová vystoupila s dotazem, proč tak trvá zveřejňování zápisů ze zasedání zastupiteldomu a navštívili ji i zástupci Okresního sdrustva. Není v tom systém, mohly by třeba chodit SMS 15 dní dopředu, že bylo zasedání vyvěšeno
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do plánu
na úřední desce?
činnosti jsme zařadili akce kulturní, ale také
Starostka odpověděla, že obec se naopak snaží informační SMS co nejvíce omezovat, a to kvůsportovní a pracovní. Z kulturních akcí např.
li vysokým nákladům, které jsou až kolem 15 000,- měsíčně. Proto byla zavedena aplikace pro
masopustní průvod, ostatkovou zábavu, pálení
chytré telefony „V obraze“, kterou doporučuje stáhnout. Uživatelé budou tak mimo jiné ihned
čarodějnic, hody. Sportovní akce např. prvomáinformováni o všem, co se objeví na webových stránkách obce a na elektronické úřední desce.
jový fotbálek, soutěže v hasičských dovednosInformace o aplikaci najdete na webu obce nebo ve zpravodaji.
tech a podobně. Pracovní akce jsou například
Další dotaz mířil na pořádek v obci, například na chodnících, které prorůstají trávou. Jaké je řeúklid chodníků po zimní údržbě, sběr železnéšení?
ho šrotu, celoroční údržba a oprava techniky
Starostka: Obec nemá prostředky na specializovanou údržbu zeleně, navíc se dlouhodobě nedaří
a zbrojnice. Hlavním úkolem pro letošní rok je Vítězná maska ostatkové zábavy, originálně
nikoho na tuto práci sehnat, a to ani brigádníky z úřadu práce. Ochota obyvatel k brigádám je nuuspořádání oslav 105. výročí založení sboru.
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
lová, ověřovali jsme si to v okruhu našich známých, přitom by stačilo, kdyby si každý uklidil okolí
svého domu, to by bylo řešení, dříve se to tak běžně dělávalo, obec žádné sečení a další údržbu
neprováděla. Je to o lidech, když je to ale nenapadne samotné, těžko je k tomu nutit.
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
pátek,
den tichý a temný, kdy nad ránem
Robert Škarecký: Můžeme udělat soutěž o nejlépe uklizený
chodník.
POJĎTE
VSTOUPIT
DO Česko“, a toVelký
podpory
lůzy
a Římanů,
židovští
představení
Pavel Galík: Každoročně
probíhá „Ukliďme
i ve Vranově,
letos mázabýt
19. 9., což
máme
hody,
hlavně
chtějípoměrně
zachovatmalá
klid,parta
Ježíšelidí.
odsoudili
ale můžeme to udělat v jiném termínu. Ale zpravidla kteří
se účastní
stejná,
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
kdo přišel
donezaměstnaným
světa hlásat lásku,
léčil
Starostka: Vloni proběhla
akce z úřadu práce, kdy tenkvsmrti.
tomtoTen,
programu
platil
za prá-

naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
ce pro obec,
nikdo
z nezaměstnaných
nebyl
Srdečně
zveme
všechny
spoluobčany k ale
účasti
na ochoten provádět práce na údržbě zeleně či obce,
zesměšněn,
sehnali
jsme
pouze
administrativní
pracovníky
na
úřad
či do školy.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,
Dalšímtýden,
bodemVelikonoce,
bylo vyhodnocení
Svatý
Květnáveřejné
neděle,zakázky
Zele- – „Rekonstrukce požárního cisternového vozidla TAjaký skandál to zde sledujeme? Poražený, nahý
TRA
148
CAS
32
ný čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a neděle
a mrtvý
Bůh smalého
tělem krozsahu
nepoznání
na
V souladuOseco
Směrnicí
obce Vranov
o zadávání
veřejných
zakázek
bylydobitým
oslovenyvisí
3 firVzkříšení.
tady vlastně
jde? Proč
veliká noc
dřevěném
kříži
někde
mezi
nebem s.r.o.
a zemí.
Ticho
my:
Milan
Čapek
Výroba
a
servis
hasičské
techniky;
Kobit
–
THZ
CZ
s.r.o.
a
THT
Polička,
Jedinou
(Veliko-noce)? Odkud pochází tyto tradice, sváta prázdnota. Na hrob přivalili kámen. Bílá sobota.
nabídku
předložila
firma Milan
Čapek s nabídkovou
ky
a slavení?
Jak souvisí
tyto nejdůležitější
křes- cenou 1 445 950,- Kč.
Tak to je konec?
Takto
beznadějně
končí
i tento
Hodnotící
komise
posoudila
předloženou
nabídku
a
doporučuje
uzavřít
smlouvu
s jediným
zájemcem,
ťanské svátky s původními svátky jara?
příběhIČO
stejně
tolik věcí v našem životě? Co
a to firmou Milan Čapek, Výroba a servis hasičské techniky,
662 jako
64 553.
dělat, nu zatneme zuby a jdeme dál …
zakázky schválilo
a pověřilo
OZastupitelstvo
Velikonocíchzadání
si připomínáme
den, kdy
se za- starostku obce podpisem smlouvy.
chvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
Pak ale přichází nedělní jitro a zprvu neuvěřitelStarostka nadějí,
v dalšímživotem
bodě předložila
projednání
naplněné
a láskou, knikoliv
temný,řešení dopravy v lokalitě Za Humny II. Na tuto lokalitu
ná
zpráva –plánu
hrob je
prázdný.
Víte
co to znamená?
je
zpracovaná
studii
území,
která
je
součástí
platného
územního
obce
Vranov.
Majitelé
pozemků
mrtvý a chladný prostor. Podobně jako když jarní
Vesmírný
Rozhodčí
neodvolatelně
rozhodl:
předložili
prostřednictvím
projekční
kanceláře
řešení
dopravní
obslužnosti
v
této
lokalitě,
Jedná
sene
o
slunce znovu povolává k životu zdánlivě mrtvou
prohra, ale vítězství! Je to 1:0 pro lásku, 1:0 pro
změnu, která
je v souladu
se studií
a není potřebné
přírodu,
Bůh probouzí
z mrtvých
k věčnému
živo- zpracovávat novou studii. ZO byly předloženy výkresy
studie
zpracované
firmouživot
NASKOK
s.r.o. život, 1:0 pro pravdu! Jako když se sněženky protu
svého
Syna.
Tak opravdový
a takatelier
velikou
dírají promrzlou zemí a zima je poražena, jsou
Zastupitelstvo
obce
po
projednání
schválilo
změnu
lásku nedokáže udržet ani síla hrobu. Ještě než řešení dopravní obslužnosti stavebních pozemků
nyní
poraženy
zlo azpracované
temnota afirmou
to jednou
v
lokalitě
Za
Humny
II
dle
Koncepce
zastavění
území
v zóně
Z 10 „Zasmrt,
Humny“,
NAale nastává tato radost velikonoční neděle, proprovždy.
SKOK
atelier
s.r.o.
v
08/2020
–
návrh
Obousměrné
účelově
dělené
komunikace.
cházíme v různých tradicích celý týden, předchá-

zející této události.
A totopředložila
slavíme, proto
se na
čtvrtek
do noci
V bodě Schválení smluv se smluvními stranami starostka
nabídku
naZelený
zajištění
technického
modlíme
v Getsemanské
zahradě,
na Velký pátek
dozoru
investora
od
Ing.
Pavla
Šudáka,
IČ:
014
46
487,
Kuřim
na
akci
„Oprava
místní
komunikace
u sv.
Na Květnou neděli před mší nám kočičky a palse postíme
pohrouženi
do2svého
nitra
a v neděli
Jána“
za
cenu
10
000,Kč
bez
DPH/měsíc.
Předpokládaná
délka
provádění
1
až
měsíce.
Nabídka
byla
mové ratolesti připomínají, jak Ježíš vjel do
Vzkříšení se radujeme.
schválena.
Jeruzaléma vítán jako král. Netrvá dlouho a dav
fanoušků zjišťuje, že toto asi nebude jejich vysněSrdečně
tedy přejeme
prožití
VelikoStarostka
pak co
předložila
nabídku
na zajištění
technického
dozoru
investorapožehnané
od Ing. Pavla
Šudáka,
IČ:
ný
král – silák,
násilím porazí
římské
okupanty,
noc
aVranov“
zvemeza
všechny
vstoupit
do
tohoto
tajem014
46
487,
Kuřim
na
akci
„Výměna
střešní
krytiny
na
ZŠ
cenu
16
000,Kč
bez
DPH/měsíc.
a že místo koruny ze zlata a drahokamů si nechá
ství – rozpis konkrétních akcí bude od 25. března
Předpokládaná
nasadit
korunu zdélka
trní. provádění TDI 3 měsíce, září až listopad 2020. Zastupitelstvo nabídku schválilo
na stránkách http://www.dc-vranov.cz/index.
php/ohlasky.
zvemeJihomoravského
na „Velikonočníkraje,
hrkáStarostka
dále
předložila
ke
schválení
Smlouvu
o
poskytnutí
dotaceA zděti
rozpočtu
Na Zelený čtvrtek, který je ve skutečnosti plačtivý
ní“
- ohlašování
poledne
hrkačkami
na Velký páč.
JMK
065874/20/OKHR,
program
Podpora
jednotek
sborů
dobrovolných
hasičů
obcí
Jihomoravského
(„zelený“ vznikl zkomolením německého „Greintek a Bílou sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
kraje na období
2017-2020. Jedná seJežíš
o investiční
donnerstag“
do „Gründonnerstag“),
slaví sedotaci na akci „Rekonstrukce požárního cisternového
kostelem.
vozidla
TATA
148
CAS
32“.
Smlouvu
zastupitelstvo
schválilo.
svými přáteli tradiční židovský svátek Pesach formou večeře s vínem, nekvašenými chleby a peStarostka
v dalším Těžko
bodě jednání
schválení Darovací smlouvu s Jihomoravským krajem
čeným
beránkem.
říci, čímpředložila
je šokuje ke
více,
Římskokatolická
farnost
Vranov
u Brna
na darování
pozemku
423/12
v k.ú. Vranov
u Brna, dle GP 722-6366/2016,
ostatní
plocha
o výměře
zda,
když jako
ten, ke p.č.
kterému
vzhlíželi,
pokleká
23
m2.
Jedná
se
o
pozemek
Jihomoravského
kraje,
na
které
je
postavena
zeď
a
plocha
u
ČOV.
Byl
soua myje jednomu po druhém nohy špinavé od prahlas
se
stavbou,
ale
aby
se
ČOV
mohla
zapsat
do
katastru,
dohodlo
se
se
SÚS
a
JMK,
že
požádáme
o
chu, či když trhaje chléb a podávaje kolem stolu
převods vínem
tohotoříká,
pozemku
podpis smlouvy schválilo.
pohár
že totodojevlastnictví
jeho tělo aobce.
krev, Zastupitelstvo
které se vydávají za všechny. Nakonec společně odÚplnýdo
zápis
z jednání jezahrady,
k dispozici
nasiwebových
chází
Getsemanské
kam
pro Ježíšestránkách obce.
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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Informace z konání 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov

konaného dne 5. 11.
2020 v sále obecního domu, Vranov 24
HEJTMAN
ŠIMEK
Jednání se zúčastniliVRANOV
členové zastupitelstva Kateřina Jetelinová, Martina Dobešová, Roman Jonáš, PaNAVŠTÍVIL
vel Galík, Eduard Filka, Robert Škarecký, Jindřich Skácel a Zuzana Černá, omluven byl Miloslav Křivánek.

Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek zamířil
1.Zeúnora
Vranova,byla
abyjednání
zde se starostkou
Katestranydo
veřejnosti
přítomna paní
Dagmar Zemanová
řinou Jetelinovou probral aktuální záležitosti života
obce. Krajjednání
má ve Vranově
co navazovat –
Na programu
byly tyto na
body:
v1. loňském
zde
podpořil
Aktuálníroce
otázky
o činnosti
ZO půdní vestavbu
školy.podání
Starostka
Kateřina
2. zdejší
Projednání
žádosti
o dotaciJetelinová
na Ministerstvo pro místní rozvoj
s3.hejtmanem
hovořila
především
o problému
Schválení smluv a smluvních vztahů
se zvýšenou silniční dopravou v obci, o potřebě
vybudovat
ve Vranově nové
chodníky
a o dalších
Starostka informovala,
že nájemce
obchodu
s potravinami předložil na obec Vranov požadavek nainvestičních
záměrech
v obci.obchodu o částku 3000,- Kč měsíčně. V souvislosti se současnou situací
výšení příspěvku
na provoz
a zachování obchodu s potravinami navrhla zvýšení příspěvku o částku 1 500,- Kč. S tímto zvýšením
Hejtman
Šimeknájemce
ve Vranově
zakončil
svou pra-navýšení částky odsouhlasilo. Nově tedy bude Obec
po projednání
souhlasil.
Zastupitelstvo
covní
na Brněnsku.
Vranovnávštěvu
přispívatobcí
částkou
6 500,- Kč. Předtím stihl
absolvovat návštěvu také v Ochozi u Brna a v Bí- Hejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
lovicích
nad
Svitavou.
Jetelinovou.
Foto:Nováka
Jihomoravský
Starostka
poté
předložila ke schválení nabídku na opravu
soch Jana
v obci krajský
Vranov.úřad
Jedná se
o opravu sochy „Nekonečno“ a sochy „Mojžíšovy desky“. Sochy již jsou ve velmi špatném stavu a hrozí
jejich zřícení. Obec Vranov opraví sochy na katastru Vranova a obec Lelekovice na katastru obce Lelekovice. Opravu provede Ing. arch. Rostislav Župka, který se autorem soch již za jeho života spolupracoval.
Zastupitelstvo schválilo částku ve výši 28 000,- Kč na opravu sochy „NEKONEČNO“ a částku 22 000,- Kč
na opravu sochy „Mojžíšovy desky“ v obci Vranov.

SBOR DOBROVOLNÝCH
Starostka v dalším bodě jednání předložila k odsouhlasení žádost o podání dotace Vybudování dětHASIČŮ
ského hřiště v obci Vranov (u ZŠ) na Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje

venkova, DT 117 d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. PláNaše činnost v letošním roce začala hodnocenované hřiště bude mít i ekologický a vzdělávací přesah, odhadovaná cena je Kč 1 440 000,- a termín
ním uplynulého roku na valné hromadě sbopodání žádosti je od 20. 12. 2020 – projekt je připraven, vloni jsme dotaci nedostali.
ru. Hodnotili jsme loňský rok, ale zároveň jsme
Součástí hřiště budou hmyzí domečky pro zkoumání a pozorování hmyzu, záhony pro zkoumání půdy
sestavovali plán činnosti na rok letošní. Valná
a pěstování rostlin, sud na zadržování vody v krajině a sledování její cirkulace v krajině, altán k venkovní
hromada se konala 13. ledna v sále obecního
výuce atd. Herní a vzdělávací prvky budou umístěny v celém okolí školy. Dotace činí až do 80% ceny
domu a navštívili ji i zástupci Okresního sdruhřiště. Rostliny a bylinky budou pěstovány ve zvýšených záhonech, dle projektu 40 cm nad terénem.
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do plánu
Zastupitelstvo podání žádosti o dotaci schválilo.,
činnosti jsme zařadili akce kulturní, ale také
sportovní a pracovní. Z kulturních akcí např.
Starostka dále předložila k odsouhlasení žádost o podání dotace Oprava místní komunikace pod škomasopustní průvod, ostatkovou zábavu, pálení
lou a u Sv. Jána v obci Vranov, na Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje
čarodějnic, hody. Sportovní akce např. prvomávenkova, Podpora obnovy místních komunikací. Letos jsme opravu měli nachystanou levnější technojový fotbálek, soutěže v hasičských dovednoslogií bez dotací, bohužel vítěz výběrového řízení odmítl z kapacitních důvodů uzavřít smlouvu o dílo a
tech a podobně. Pracovní akce jsou například
zakázku v letošním roce provést. Nyní jsou vypsány tyto dotace, tak o ně požádáme – zhotovení oprav
úklid chodníků po zimní údržbě, sběr železnélepší, trvanlivější, ale dražší technologií tak, jak byla opravena komunikace Za rybníkem. Nevyjde-li
ho šrotu, celoroční údržba a oprava techniky
dotace, opravíme komunikaci z vlastních zdrojů levnějším metodou.
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
Diskuze:
POJĎTE
VSTOUPIT
DO ten se opravovat
židovští nebude?
představení za podpory lůzy a Římanů,
Paní Zemanová:
A co chodník nad úřadem,
kteřínebyly
hlavněvypsány
chtějí zachovat
klid, Ježíše
odsoudili
Starostka: Je v plánu pro příští rok, zatím na tuto opravu
žádné dotační
programy.
NeTAJEMSTVÍ
Ten,zkdo
přišel zdrojů.
do světa hlásat lásku, léčil
budou-li ani příští rok,VELIKONOC
zařadíme opravu do rozpočtu ka smrti.
opravíme
vlastních

naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
Zastupitelstvo
žádosti
o dotacikschválilo.
Srdečně
zvemepodání
všechny
spoluobčany
účasti na
zesměšněn, zbičován, ztýrán a nakonec popraaktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
potupnou
smrtí, která
bylač.vyhrazena
zloV bodě Schválení smluv a smluvních vztahů starostkaven
předložila
ke schválení
Dodatek
1 s firmou MK
čincům.naVěříme-li,
že to
byl opravdu
Božíškole
Syn,
izolstav
s.r.o.,
Crhov
65,
Olešnice
na
Moravě,
IČ:
26921995
akci
„Oprava
střechy
na
základní
Svatý týden, Velikonoce, Květná neděle, Zelejaký
skandálrealizace.
to zde sledujeme?
Poražený,
nahý
Vranov“.
Dodatek
více aBílá
méně
práce,akteré
vyvstaly
v průběhu
Dodatek je potřeba
uzavřít
ný
čtvrtek,
Velký řeší
pátek,
sobota
neděle
a mrtvý Bůh s tělem k nepoznání dobitým visí na
před ukončením
prací,
které jde?
má být
v nejbližších
Vzkříšení.
O co tady
vlastně
Proč
veliká nocdnech. Cena se zvyšuje o Kč 112 438,- bez DPH.
dřevěném kříži někde mezi nebem a zemí. Ticho
(Veliko-noce)? Odkud pochází tyto tradice, sváta prázdnota. Na hrob přivalili kámen. Bílá sobota.
Diskuze:
ky a slavení? Jak souvisí tyto nejdůležitější křesTak to je konec? Takto beznadějně končí i tento
Paní Zemanová:
Kolik procent
z ceny
ťanské
svátky s původními
svátky
jara?díla tvoří toto zvýšení? Starostka: Navýšení je cca 5% z ceny díla.
Zastupitelstvo obce Vranov Dodatek č. 1 schválilo. příběh stejně jako tolik věcí v našem životě? Co
dělat, nu zatneme zuby a jdeme dál …
O Velikonocích si připomínáme den, kdy se zaÚplný
zápis
z
jednání
je
k
dispozici
na
webových
stránkách
obce.
chvěla 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
Začátek tohoto školního roku jsme se snažili nyní
Od tohoto
datasmrt,
přešla
škola
na
poraženy
zloZákladní
a temnota
a Vranov
to jednou
ale nastává tato radost velikonoční neděle, proopravdu co nejvíce uspěchat a tím pomoci rodi- provždy.
distanční výuku, kterou přizpůsobila individucházíme v různých tradicích celý týden, předcháčům, kteří potřebují pracovat. Proto jsme Mateřálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také
zející
události.
skou této
školku
Vranov otevřeli celkem netradičně Apersonálním
technickým
možnostem
toto slavíme,aproto
se na Zelený
čtvrtek doškoly.
noci
již 17. srpna, aby bylo co nejdelší a zároveň nej- modlíme
Distančnív vyučování
nenízahradě,
a nikdynanebude
úplGetsemanské
Velký pátek
Na
Květnou začlenění
neděli před
mší nám
jednodušší
nových
dětí. kočičky a pal- se
nou
náhradou
denní docházky
dětí adov neděli
školy.
postíme
pohrouženi
do svého nitra
mové ratolesti připomínají, jak Ježíš vjel do Pro přímou výuku volíme videokonference přes
Vzkříšení se radujeme.
Jeruzaléma
vítán
jako král.
NetrváVzdělávací
dlouho a dny
dav platformu Google Meet – aplikaci jsme zvolili,
Základní škola
Vranov
připravila
fanoušků
zjišťuje,
že
toto
asi
nebude
jejich
vysněv Jedovnicích na téma „Ať žijí duchové“. Sešli Srdečně
protože tedy
žáci školy
majípožehnané
své emaily prožití
propojené
na
přejeme
Velikoný
králse– vsilák,
co58
násilím
římské aokupanty,
jsme
počtu
dětí aporazí
6 pedagogů
celé dny noc a zveme všechny vstoupit do tohoto tajemasižehráli
místo
korunypřizekterých
zlata a drahokamů
nechá
s úkoly,
jsme chtěli si
nenásilství – rozpis konkrétních akcí bude od 25. března
nasadit
korunuzopakovat
z trní.
nou formou
učivo z nevydařeného na stránkách http://www.dc-vranov.cz/index.
druhého pololetí školního roku 2019/2020. Pro php/ohlasky. A děti zveme na „Velikonoční hrkáNa
Zelenýděti
čtvrtek,
je ve skutečnosti
některé
bylo který
také důležité
zapojení plačtivý
se zpět
ní“ - ohlašování poledne hrkačkami na Velký pá(„zelený“
vzniklkolektivu,
zkomolením
německého důvěry
„Greindo dětského
znovuzískávání
tek a Bílou sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
donnerstag“
„Gründonnerstag“),
Ježíš slaví
k učiteli. Celýdo
týden
se vydařil a spokojené
dětisei
kostelem.
svými
tradiční
svátek do
Pesach
foručitelépřáteli
v úterý
2. září židovský
2020 nastoupili
nového
mou
večeře
s vínem,
nekvašenými
a peškolního
roku
2020/2021.
Vzhledemchleby
k tomu,
že
nás od beránkem.
jara provázejí
přísná
opatřečeným
Těžko
říci, hygienická
čím je šokuje
více,
Římskokatolická farnost Vranov u Brna
ní, nebyl
školního
roku
zcela
zda,
když ani
jakozačátek
ten, kenového
kterému
vzhlíželi,
pokleká
Celé září
velicešpinavé
hekticky
jeaobvyklý.
myje jednomu
poproběhlo
druhém nohy
odapranomčicokdyž
si všichni
školní režim,
tak stolu
nám
chu,
trhajezvykli
chlébna
a podávaje
kolem
14. 10.s vínem
2020 všechny
školy
s výjimkou
mateřpohár
říká, že toto
je jeho
tělo a krev,
kteských
a speciálních
zavřely.
ré
se vydávají
za všechny.
Nakonec společně odchází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.

Škola, ne -škola
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HEJTMAN ŠIMEK
školní web, který je provázán se službami GooNAVŠTÍVIL
VRANOV
glu. Způsob online komunikace
je předem sta-

novený a v pravidelném
podporou
Jihomoravský
hejtman režimu.
BohumilDalší
Šimek
zamířil
online
výuky
jsou
audio
nahrávky,
video
nahráv1. února do Vranova, aby zde se starostkou
Kateky, vypracovávání
online cvičení
úkoly v prařinou
Jetelinovou probral
aktuálníi záležitosti
žicovních
sešitech.
nás všechny
to poměr-–
vota
obce.
Kraj máPro
ve Vranově
na cojenavazovat
nová zkušenost,
proto
věřím, že
se případné
vněloňském
roce zde
podpořil
půdní
vestavnedostatky
vychytají
a zvolená
forma Jetelinová
distanční
bu
zdejší školy.
Starostka
Kateřina
výuky se ustálí ke spokojenosti všech.
s hejtmanem hovořila především o problému
se zvýšenou silniční dopravou v obci, o potřebě
Pevné zdraví i nervy přeje Zuzana Černá
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.

Vranovská knihovna

Vážení vranovští čtenáři, ráda bych v prvé řadě
poděkovala paní Sobotkové, která se dlouhá
léta starala o naši knihovnu. Začátkem roku jsem
od ní tuto funkci přebrala a pokusím se pokračovat v práci knihovnice.
Tímto bych Vás ráda pozvala do naší malé, ale
přesto
milé knihovny,
kterou
na obecNaše
činnost
v letošním
roce najdete
začala hodnoce-

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ

ním uplynulého roku na valné hromadě sboru. Hodnotili jsme loňský rok, ale zároveň jsme
sestavovali plán činnosti na rok letošní. Valná
hromada se konala 13. ledna v sále obecního
domu a navštívili ji i zástupci Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do plánu
činnosti jsme zařadili akce kulturní, ale také
sportovní a pracovní. Z kulturních akcí např.
masopustní průvod, ostatkovou zábavu, pálení
čarodějnic,
Sportovní Otevřeno
akce např.jeprvománím úřaděhody.
v 1. poschodí.
každou
jový
fotbálek,
soutěže
středu
od 17.00
-19.00. v hasičských dovednostech
a podobně.
Pracovní
akcepostupně
jsou například
Ve spolupráci
s obcí
budeme
zútulúklid
chodníků
po
zimní
údržbě,
sběr železnéňovat a doplňovat vybavení knihovny.
Pro zaho
šrotu,
techniky
čátek
jsmeceloroční
zažádali údržba
o dotacea zoprava
jihomoravského
akraje
zbrojnice.
Hlavním
úkolem
pro letošní
rok je
na nový
notebook,
tiskárnu,
dataprojektor
uspořádání
oslav
105.
výročí
založení
sboru.
a nový nábytek, bohužel tato doba koronaviru
nám vše pozastavila. I přesto obec pořídila note-

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

book a tiskárnu, kterou můžete využít i vy.
Knihy nadále budu obměňovat z výměnného
fondu Kuřimské knihovny. Také doufám, že se
podaří uskutečnit plánované kulturní akce, kterými bych chtěla začít, jakmile to bude možné.
Dále se můžete těšit a připravovat své rukodělné
výrobky na výstavu vranovských občanů.
I v této těžké době vám přeji krásné prožití svátečních dnů a ráda přivítám malé i velké čtenáře
v naší knihovně.
Kateřina Klimešová

Vítězná maska ostatkové zábavy, originálně
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
Velký pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
POJĎTE
VSTOUPIT
za podpory lůzymísta
a Římanů,
židovští představenípoutního
Vranovské
výročí - DO
780 let mariánského
kteří hlavně chtějí zachovat klid, Ježíše odsoudili
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
k smrti. Ten, kdo přišel do světa hlásat lásku, léčil
k uvěznění do Králíků v Orlických horách. Stalo
Drazí čtenáři zpravodaje, dovolte mi slovíčko

Srdečně
všechny
k účasti
na
faráře k zveme
letošnímu
výročíspoluobčany
poutního místa
zahájit
aktivitách
týdne a slavení Velikonoc.
pohledemSvatého
do historie.

Svatý
Velikonoce,
Květná
neděle,
ZeleDějinytýden,
obce, ve
které žijeme,
jsou úzce
spjaty
se
ný
čtvrtek,uzdravení
Velký pátek,
Bílá sobota
neděle
zázrakem
maršálka
Viléma az očního
Vzkříšení.
O coz tady
jde?
veliká vranoc
onemocnění
roku vlastně
1240. Ten
dalProč
vzniknout
(Veliko-noce)?
Odkud místu
pochází
tyto tradice,
novskému poutnímu
a dodal
Vranovusvátvýky
a slavení?věhlasu
Jak souvisí
tyto nejdůležitější
znamného
přitahujícímu
ještě předkřes130
ťanské
s původními
svátky
jara? okolí i z
lety lidisvátky
k putování
z blízkého
a širokého
velké dálky jako: z podhůří Orlických hor – ŽamOberku,
Velikonocích
si připomínáme
kdys se
zaod Lanškrouna,
Litomyšle,den,
Žďáru
celou
chvěla
země.k Uvědomujeme
si, že
jeDyje
místos
Vysočinou
Jihlavě a k Třebíči,
odvesmír
povodí
naplněné
nadějí,
životemValtickem,
a láskou, nikoliv
temný,
Hrušovany,
Mikulovem,
Břeclavskem,
Hodonínskem
k Brnu,Podobně
Slováckem
až Uhermrtvý
a chladnýaž
prostor.
jako–když
jarní
ským znovu
Brodem,
Napajedly,
od zdánlivě
hanáckého
Vyšslunce
povolává
k životu
mrtvou
kovska Bůh
k Protivanovu
k Boskovicku,
ale životaké
přírodu,
probouzí zaž
mrtvých
k věčnému
z dalekého
Slovenska
– Nitry,život
Bratislavy;
a dotu
svého Syna.
Tak opravdový
a tak velikou
koncenedokáže
až z dnešní
Budapešti
a zhrobu.
Vídně. Podrobný
lásku
udržet
ani síla
Ještě než
výčet
míst atato
obcíradost
(asi 300),
odkud se
na Vranov
ale
nastává
velikonoční
neděle,
proputovalo,
sepsal v tradicích
knize „Mariánské
poutní
míscházíme
v různých
celý týden,
předcháto Vranov“
v roce 1892 tehdejší farář P. Antonín
zející
této události.
Weinlich.
TenKvětnou
v knize neděli
uvádí, před
že namší
menší
poutě
puNa
námjarní
kočičky
a paltovávalo
20 až 40
procesí, najak
podzim
mové
ratolesti
připomínají,
Ježíš na
vjelvětší
do
poutě na 300
procesí.
Další
přicházely
Jeruzaléma
vítán
jako král.
Netrvá
dlouhoběhem
a dav
celého roku.
Některá
bylajejich
menší,
jiné
fanoušků
zjišťuje,
že totoprocesí
asi nebude
vysněčítaly
500,
osob.
Na římské
70 tisícokupanty,
poutníků
ný
král 200,
– silák,
co1000
násilím
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čeným
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chu, či když trhaje chléb a podávaje kolem stolu
křesťanů, obzvlášť Katolické církve, a tedy i vliv
pohár s vínem říká, že toto je jeho tělo a krev, ktepoutních míst - došlo i zde na Vranově k násilré se vydávají za všechny. Nakonec společně odnému odvlečení řeholníků, k deportaci tehdejší
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přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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ně ožily. Při návratu paulánů na Vranov v roce
Vesmírný
neodvolatelně
rozhodl:
ne
1992 se o Rozhodčí
poutích sloužily
ještě i mše
venku, jak
prohra,
ale vítězství! Ale
Je to
proselásku,
1:0 pro
mnozí pamatujete.
od1:0
těch
později
pro
život,
pro pravdu!
Jako když
se sněženky
promenší1:0
množství
poutníků
upustilo
- postačoval
dírají
promrzlou
zemí
a
zima
je
poražena,
jsou
kostel. Předcházejících 40 let útlaku, nesvobody
nyní
poraženy smrt,
zlo a temnota
a to
a komunistické
převýchovy
na víru
ve jednou
stranu
provždy.
KSČ, poznamenalo společnost i mnoho věřících

rodin. Nový popřevratový strhující nástup konAzumní
toto slavíme,
prototechnický
se na Zelený
čtvrtek
do noci
společnosti,
rozvoj
a škála
nemodlíme
v
Getsemanské
zahradě,
na
Velký
čekaných možností velmi rychle otevřely pátek
lidi k
se
postímeapohrouženi
do svého nitra
v neděli
cestování
k jiným alternativám
než kadřívějším
Vzkříšení
se radujeme.
putováním
na poutní místa. V současné době,
kdy nemnozí již začínají být přesyceni hojnosSrdečně
tedyjsme
přejeme
Velikotí, po které
dřívepožehnané
hladověli, prožití
a někdy
také
noc
a zveme
všechny avstoupit
tohoto tajemupadají
do sobectví
chaosu,dopociťujeme
poství
– rozpis
konkrétních
bude
25. března
třebu
pevných
opěrnýchakcí
bodů
prood
život.
Znovu
na
stránkách
se zvedá
touha http://www.dc-vranov.cz/index.
po objevování kořenů, identity
php/ohlasky.
A děti
na „Velikonoční
hrkásebe samého.
K tézveme
vždy významně
přispívala
ní“
- ohlašování
poledne
na Velký
pápoutní
místa. Ony
byly hrkačkami
centry mající
pozitivní
tek
sobotuv- vjedno
11.45veškerou
sraz na náměstí
před
vliva aBílou
sdružovali
rozmanitost
kostelem.
lidí, vždyť u jejich založení stála intervence shora – z nebe.
Letošní rokŘímskokatolická
2020, který jakofarnost
společnost
bychom
Vranov
u Brna
asi rádi celý zrestartovali, se pro místní nese také
v duchu 780 výročí obce Vranov. Už během září
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100 osob, při níž natáčela Česká televize zprávy
o této nové sošce. Tyto minipoutě byly dobrou
příležitostí jak - po vzoru poutníků, kteří v místních lesích vyšlapali cesty a cestičky, po kterých
chodíme na procházky, - děkovat a prosit s důvěrou o přímluvu Matku Boží a dozvědět se něco
nejen o putování a sošce.
V poslední srpnové dny finišovaly přípravy „zářijových poutí“ s nadějí i obavou z šířící se nákazy.
Pro větší bezpečnost se podařilo obnovit venkovní bohoslužby v prostoru za kostelem, tak jak
to bylo kdysi, a ty přenášet video-audio i dovnitř
kostela. Program byl bohatý, účast byla z pochoHejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
Jetelinovou. Foto: Jihomoravský krajský úřad
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pitelné světové situace o něco málo slabší. Každou neděli jsme rádi vítali vedoucí představitele
katolické církve buď z Prahy, Brna či Olomouce
a též novokněze roku 2020, i hudební doprovod byl velmi pestrý. Nicméně šířící se virus si
nevybírá, a proto na týden a poslední víkend v
září byly poutě přerušeny, když se nákaza přes
všechna opatření objevila v komunitě paulánů.
V poslední říjnový víkend se poutě podařilo
znovu obnovit. Díky ochotným dobrovolníkům
a ve spolupráci se starostkou obce Vranov a
starostou obce Šebrov-Kateřina, vranovskými
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a
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jsme
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umístili
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2. místě.
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se
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cích s výborným jídlem a pitím, kdy každá obec
pohár s vínem říká, že toto je jeho tělo a krev, ktezajistila jeden stánek. Děkuji všem, kteří naši
ré se vydávají za všechny. Nakonec společně odobec reprezentovali a věřím, že příští rok opět
chází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
skvěle zabojujeme.
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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Velký
tichýtady
a temný,
kdy chci
nad spoluránem
to jakpátek,
chceš den
ty, Bože;
mě máš;
podpory
lůzy aTy
Římanů,
židovští
představení
pracovat
na tom, cozalepšího
zamýšlíš
-, nás
kteří
hlavně
chtějí zachovat
klid,a Ježíše
odsoudili
inspiruje
k podobnému
kroku
k obnově
toho,
kco
smrti.
Ten, kdozhloubi
přišel dosrdce
světanejvíce
hlásat lásku,
léčil
si opravdu
přejeme,
naše
nemoci
osušoval
slzy, jelidé
zostuzen,
a kvůli
čemuase
taky odnaše
pradávna
stávali
zesměšněn,
zbičován,seztýrán
a nakonec
poutníky vydávajíc
na dlouhé
cesty kpopranám,
ven
potupnou smrtí,
která byla vyhrazena zlodo malebného
Vranova.
čincům. Věříme-li, že to byl opravdu Boží Syn,
vranovský Poražený,
farář Pavelnahý
Kříž
jaký skandál to zde sledujeme?
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 …
V letošním roce byl vytvořen i filmový záznam,
Pak ale přichází nedělní jitro a zprvu neuvěřitelkterý je ke shlédnutí na https://youtu.be/ufná zpráva – hrob je prázdný. Víte co to znamená?
gtHjoU828
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

HEJTMANuprostřed
ŠIMEK
Festival
sněhu a ledu
NAVŠTÍVIL VRANOV
Zima byla časem radosti uprostřed sněhu a
autům, kterých bylo v té době ovšem minimum,
Jihomoravský
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Bohumil zimy
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zbrojovce.
okupa- –
vota obce. Kraj
má ve Vranově
na coPo
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.

obzvlášť ve válečných letech.
Sáňkařské radovánky na čerstvém sněhu vypadaly, jako by se Vranově konal nějaký sportovní festival. Ti, kteří nesáňkovali, postávali okolo
cesty a komentovali zdatnost projíždějících posádek. Často až do noci, kdy se událost měnila
v přízračné divadlo – jediným zdrojem světla
byly hvězdy a případně měsíc, jejichž světlo dorážel bělostný sníh. Jinak byla všude dokonalá
tma. Za války nesměla okny domů prosvitnout
ani paprsek.
Nikdy nezapomenu na sáňkování pod hvězdHejtman Šimek ve Vranově zakončil svou pra- nou oblohou ve válečných letech. Díky povincovní návštěvu obcí na Brněnsku. Předtím stihl nému zatemnění zářily hvězdy na černé obloze
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ci země sověty v roce 1968 odešel do emigrace,
nejdříve do Švýcarska a pak do USA. Dnes žije
v Seattle a pravidelně se do kraje svého mládí
vrací. Takto pro vranovský zpravodaj vzpomíná
na zasněžený Vranov a vše, co se ho za jeho
mládí dotýkalo:
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tu totiž přeci jen objevili cestáři a silniční sáňkařskou dráhu posypali drobným štěrkem, aby
dali šanci zdolat kopec nahoru i projíždějícím

Malé děti sáňkovaly ve „Škarpě“, což byla políčka Sedláčkových a Jandourkových v místě, kde
dnes stojí okály. Říkalo se tam také Na Drndavě.
Smích a křik malých dětí se rozléhal po celém
dolním konci. Jezdili tak usilovně, až na svahu
nezůstal skoro žádný sníh, všude prosvítaly pruhy trávy.

Vranovský hokejový tým na kluzišti obecního rybníku. Za nimi jsou stráně pod vyhlídkou Nekonečno, někdejší eldorádo vranovských lyžařů. Snímek
z 30. let minulého století
Větší lyžaři, ti se tehdy proháněli na stráních
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mučce. Největší dobrodruzi se pak spouštěli
prudkou Matyldou, svahem ostře klesajícím od
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ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
hřbetu s boží mukou k dnešní čistírně odpadPOJĎTE
VSTOUPIT DO
ních vod. Svah své jméno zdědil po majitelce
tohoto pozemku, Matyldě Vařejkové.
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,
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Velký pánamrzala na patkách, bylo nutné led nožíkem
tek a Bílou sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
oškrabat pryč, jinak bylo po lyžování. Noc, moc
kostelem.
dobře to tím nožíkem nešlo…
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meteorologická situace. Vlhké dny s deštěm, které přinášely od západu tlakové níže, se často střídaly
s arktickými bezmračnými dny, které přicházely
od východu.
Déšť přecházel v mokrý sníh, který se postupně
měnil v mrazivý prašan a nebylo ho moc, maxi-

málně tak do třiceti čísel. Pokud ale už byl na
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rým sněhem. Řídili to
obvykle Ládík Střítecký a

Česťa Balabán, burcovali nás na poplach, když
Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek zamířil
začalo sněžit. Pokud by totiž mokrý sníh přimr1.zlúnora
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silniční
v obci,
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.

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
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sboru. ty,
které slouží hokejistům na rybníce dodnes…
Nejlepším bruslařem a střelcem našeho týmu

byl Česťa Balabán. Byl ročník 1933, o rok mladší
než já. Když jsme hráli v únoru 1943 zápas školáků proti Adamovu, na jejich hřišti, které stávalo v místě dnešní prodejny Alberta, nasázel jim
Česťa 30 z celkem 35 gólů, které jsme jim nandali. Dodnes vidím Josefa Němce, jejich rodina ve
Vranově bydlela jen přes válku, v Kudlově vilce.
Josef obětavě chytal jen v hubertusu, chrániče
nohou neměl, byl otloukaný jako žito, ale nedal
se. Česťa Balabán byl naší oporou, ale později se
zamiloval, brzy se oženil a to byl konec, byli jsme
bez něho zoufalí. Já jsem později hrál obránce
za tým Adamova B, ale někdy v roce 1957 jsem
si při zápase v Lipůvce natrhl sval a bylo po soutěžní kariéře.
Na hokejky jsme si jako kluci šetřili a skládali se
na ně. S chabou výstrojí se to pro mne zlepšilo
v zimě 1948. Bylo mi šestnáct a podařilo se mi
střelit malorážkou lesní kunu. Kůži jsem prodal
Bohumil Šimek
se starostkou
Kateřinou
vHejtman
Brně kožešníkovi
za 1800
korun, což
bylo tehJetelinovou.
Foto:
Jihomoravský
krajský
dy více než měsíční mzda. Za to jsemúřad
si koupil
pravé hokejové rukavice a ještě mi zbylo na tašku pro sestru k Vánocům.
Jako kluci jsme měli na nohách brusle na kličku,
do kterých se šrouby upevňovala bota. Starší
měli jacksony, špičaté, chromované. Bratři Štaudové se jednou vytasili s vynálezem – staré brusle kolumbusky se špičkou zatočenou jako kníry
nebo mufloní rohy měli přišroubované k těžkým
botám s dřevěnou podrážkou. Nakonec jsem se
dopracoval i ke kanadám…
Jednou jsme ilegálně zaplavili Jandourkovu louku, vedle cestičky k Alfu Drexlerovi (nad loukou
dnes bydlí Křivánkovi). Kluziště to bylo dobré,
ale skončilo to malérem, protože voda prosakovala na silnici a proměnila ji v ledovou plochu.
A to bylo špatné, ztratili jsme podporu občanů!
Začátek vranovské zimy býval zpravidla spjatý
s Mikulášem, Vánoce pak už celkem pravidelně bývaly na hlubokém sněhu. Půlnoční se pak
odehrávaly jako v pohádce, a to ještě hluboko
v padesátých letech. Do kostela se sem ke mši
sjížděli sedláci z Lelekovic a Šebrova. Přijížděli
za zvuku rolniček na velkých saních tažených
koňmi,
jejich dcerky
bývaly
zachumlané
Vítěznáselky
maskaa ostatkové
zábavy,
originálně
vztvárněná
těžkých houních
přes
klín a nohy.vybavení.
Vypadalo to
trojice sady
záchodového
kouzelně…
Na kůru zpíval při půlnoční náš vranovský smí25
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šený sbor. Varhaník Václav Komárek míval asi
POJĎTE
VSTOUPIT DO
jako jediný v širokém okolí elektrický ohřívač,
zavěšený na drátech nad klaviaturou. Můj otec
TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
Václav, ač člen husitské
evangelické církve,

v kostele vždycky pomáhal nainstalovat vysoSrdečně zveme všechny spoluobčany k účasti na
ké smrky se svíčkami okolo oltáře.
aktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
Svatý týden, Velikonoce, Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a neděle
Vzkříšení. O co tady vlastně jde? Proč veliká noc
(Veliko-noce)? Odkud pochází tyto tradice, svátky a slavení? Jak souvisí tyto nejdůležitější křesťanské svátky s původními svátky jara?
O Velikonocích si připomínáme den, kdy se zachvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
naplněné nadějí, životem a láskou, nikoliv temný,
mrtvý a chladný prostor. Podobně jako když jarní
slunce znovu povolává k životu zdánlivě mrtvou
Vranovští
kolemz mrtvých
roku 1930.
To autor této
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Velký
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Informace
projíždějící nákladní dopravě z lomu Vranov.
HEJTMANkŠIMEK

NAVŠTÍVIL VRANOV

Rozhodnutím Městského úřadu v Kuřimi, odbor dopravy, ze dne 17. 3. 2020 je pro nákladní dopravu stanovena objížďka po dobu omezení provozu nákladní dopravy přes železniční most mezi
Českou
a Lelekovicemi
důvodu jeho
havarijního
Jihomoravský
hejtmanz Bohumil
Šimek
zamířil stavu, a to přes obec Vranov a Šebrov. Ačkoli
s uvedeným řešením vyslovila obec Vranov nesouhlas, vzhledem k absenci jiné možné objízdné
1. února do Vranova, aby zde se starostkou Katetrasy Městský úřad námitky obce Vranov nereflektoval a objízdnou trasu povolil. Konstatoval, že na
řinou Jetelinovou
aktuální
záležitosti
ži- nejsou chodníky, značka pozor chodci a omeochranu
chodců je probral
umístěna
na začátku
obce, kde
vota
obce.
Kraj
má
ve
Vranově
na
co
navazovat
–
zení rychlosti na 40 km/h. Tyto značky zde nechala
umístit již dříve Obec Vranov. Tato opatření
loňském dopravy
roce zde
podpořil
půdní
vestavvvorganizaci
považuje
Městský
úřad
v Kuřimi za dostatečná. Nákladní doprava se tedy vrátí
„do
až poStarostka
dokončeníKateřina
oprav mostu.
bu normálu“
zdejší školy.
Jetelinová
Nákladní
auta z hovořila
lomu nedodržovala
s hejtmanem
především stanovenou
o problémuobjízdnou trasu a využívala silnici přes městskou
část
Brno - Jehnice,
nebyla
určena
jako objízdná trasa pro nákladní automobily po dobu
se zvýšenou
silniční která
dopravou
v obci,
o potřebě
oprav
mostu.
Komunikace
byla
značně
poničena
vybudovat ve Vranově nové chodníky a o dalších a průjezd těžkých vozidel zakázán. Proto jsou
nyní umístěny na komunikaci směrem na Jehnice dočasné dopravní značky zákazu těchto těžkých
investičníchvozidel
záměrech
v obci.
nákladních
po dobu
trvání objížďky.
Obec Vranov nemá žádnou možnost ani oprávnění tuto situaci změnit, přesto vede jednání s proHejtman Šimek
zakončilsnížit
svoutonáž
pra- projíždějících vozidel s cílem zabránit devastaci
vozovatelem
lomuveveVranově
snaze alespoň
covní návštěvu
na Brněnsku.
Předtím
stihl jak s Krajským úřadem Jihomoravského kraje
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Pro tatoobcí
jednání
navázala obec
spolupráci
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vlastníkem
komunikace,
tak i se Správou
silnic Jihomoravského
jako správcem.
absolvovat
návštěvu
také v Ochozi
u Brna a avúdržbou
Bí- Hejtman
Bohumil Šimek sekraje
starostkou
Kateřinou
lovicích nad Svitavou.
Jetelinovou. Foto: Jihomoravský krajský úřad

Pokud máte pozitivní test na COVID… čtěte POZORNĚ toto desatero
1. Po oznámení pozitivního výsledku testu zůstaňte doma. Telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího praktického lékaře
a domluvte se s ním na způsobu a frekvenci monitorace svého zdravotního stavu nejméně po dobu 10 dnů od prvního
pozitivního PCR testu, z toho minimálně 3 poslední dny bez klinických příznaků. Informujte o situaci svého zaměstnavatele. Návštěvy v domácnosti nejsou povoleny.
2. V případě zhoršení zdravotního stavu a výskytu závažných příznaků (výrazná dušnost, poruchy vědomí, dezorientace,
útlum, několikadenní vysoké horečky v kombinaci se závažným chronickým onemocněním nereagující na antipyretika) zavolejte vy nebo členové domácnosti na tísňovou linku 155. Volající je při komunikaci s operátorem ZZS povinen uvést, že jde
o Naše
pacienta
s nemocívCOVID-19.
činnost
letošním roce začala hodnoce3. Pacienta je vhodné izolovat v samostatné dobře větratelné místnosti. V případě nutného kontaktu s ostatními členy doním
uplynulého
rokuvzdálenost
na valné
hromadě
sbo-2 metry, pokud je to možné.
mácnosti je vhodné dodržet
od pacienta
nejméně
Hodnotili
rok, ale nos
zároveň
4.ru.
Pacient
má domajsme
nositloňský
roušku, zakrývající
i ústa, ajsme
denně ji vyměňovat, nepoužívat opakovaně, textilní roušky denně
sestavovali
plán činnosti
na roka snímání
letošní.roušky
Valná
prát
(60-90°) a vyžehlit.
Během používání
nesahat na její přední stranu.
se konala
13.osoby,
lednamělv by
sále
obecního
5.hromada
Pokud je nutná
péče druhé
to být
jeden člen domácnosti, který je v dobrém zdravotním stavu a netrpí
závažným
neboOkresního
poruchou imunity.
domu achronickým
navštívilionemocněním
ji i zástupci
sdru- Při ošetřování pacienta s nemocí COVID-19 musí mít ošetřující
osoba
nebo
respirátor.
ženíroušku
hasičů
Čech,
Moravy a Slezska. Do plánu
6.činnosti
Nezbytná hygiena:
časté mytíakce
rukoukulturní,
vodou a mýdlem
nejméně po dobu 20 sekund, vhodné je používání dezinfekčního
jsme zařadili
ale také
gelu
s nejméněa60%
obsahem alkoholu
a jednorázových
papírových ručníků. Členové domácnosti si vždy musí umýt/dezinsportovní
pracovní.
Z kulturních
akcí např.
fikovat ruce po kontaktu s pacientem, po a před přípravou stravy, po konzumaci jídla, po provedení úklidu.
pálení
7.masopustní
Pacient má mítprůvod,
své vlastníostatkovou
ložní prádlo azábavu,
jídelní potřeby,
které nesdílí s ostatními členy domácnosti, vhodné je používat
čarodějnic,
hody.
Sportovní
akce
např.
prvomápapírové kapesníky, které po použití ihned vyhodí.
fotbálek,
soutěže
hasičských
dovednos8.jový
Je nutné
zajistit častý
úklid avdezinfekci
povrchů
v okolí pacienta a společně používaných prostor (kuchyně, WC, koupelna
tech na
a úklid
podobně.
Pracovní
akceje jsou
apod.),
a manipulaci
s prádlem
vhodnénapříklad
používat rukavice, před a po použití rukavic provést hygienu rukou dle
bodu
č. 6.chodníků po zimní údržbě, sběr železnéúklid
9.ho
Veškerý
odpad
vzniklý přiúdržba
péči o pacienta
(rukavice,
roušky, kapesníky aj.) se vyhazuje do igelitového pytle na odpadky,
šrotu,
celoroční
a oprava
techniky
umístěného
v uzavíratelném
odpadkovém
a 1 x denně
se vynáší
do sběrné
nádoby
na komunální
odpad.
a zbrojnice.
Hlavním úkolem
prokoši,
letošní
rok je
Vítězná
maska
ostatkové
zábavy,
originálně
10.
Členové společné
monitorují
svůjsboru.
zdravotní stav, jeho
změnu a trojice
výskyt příznaků
nemoci ihned nahlásí
svému
uspořádání
oslavdomácnosti
105. výročí
založení
ztvárněná
sady záchodového
vybavení.
ošetřujícímu praktickému lékaři a na KHS, kde bude případně dohodnut odběr a navržen další postup.
Zdroj: Kritéria a podmínky pro ponechání pacienta s příznaky nemoci COVID-19 v ambulantní péči, Společnost urgentní
medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, Česka společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) ČLS JEP,
Česka společnost intenzívní medicíny (ČSIM), Verze: 1/8-4-2020
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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?
Vranovský tým, Olympon 2020
O Velikonocích si připomínáme den, kdy se zachvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
naplněné nadějí, životem a láskou, nikoliv temný,
mrtvý a chladný prostor. Podobně jako když jarní
slunce znovu povolává k životu zdánlivě mrtvou
přírodu, Bůh probouzí z mrtvých k věčnému životu svého Syna. Tak opravdový život a tak velikou
lásku nedokáže udržet ani síla hrobu. Ještě než
ale nastává tato radost velikonoční neděle, procházíme v různých tradicích celý týden, předcháVítání prvňáčků
zející 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
Srpnová škola v přírodě v Jedovnicích
(„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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Hody 2020...

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

