Obce mikroregionu Ponávka – Vranov
V minulém čísle zpravodaje jsme uvedli několik údajů z historie obce Česká.
Třetí obcí našeho mikroregionu „Ponávka“ je obec Vranov. Zde říčka, jejíž název svazek
obcí nese, uprostřed lesů ve výšce kolem 465 m.nad m. pramení.
Vranov je jedním z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě. Na jeho
počátku byla legenda, podle které v roce 1240 zemský maršálek Vilém zabloudil
v hlubokých lesích. Vroucně vzýval Matku Boží Marii, která se mu zjevila, uzdravila jeho
nemocné oči a ukázala mu cestu ven z lesa. Vilém z vděčnosti nechal na místě zjevení
k poctě Panny Marie postavit kapličku. Zpráva o zázraku se brzy rozšířila po okolí a celé
Moravě. Kolem kapličky postupně vznikala vesnice, které bylo dáno jméno Vranov. První
písemná zmínka o Vranovu je z roku 1365, kdy Čeněk Krušina, pán na hradě Ronově,
dává své manželce věnem Vranov a dalších devět obcí. Postupem doby byl původní
dřevěný kostelík nahrazen kamenným kostelem sv. Barbory. V 15.století přechází
Vranov pod panství nedalekého Nového hradu. Novohradská paní-Kateřina, pocházející
ze starobylého moravského rodu Šemberů z Boskovic, s manželem Maxmiliánem z
Liechtensteinu dali pak v roce 1620 postavit v raně barokním slohu nový kostel
s klášterem. Do kláštera byli povoláni mniši Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly –
pauláni a to až z daleké Burgundie. Působili zde významní činitelé, jako historik a
kronikář František Talbert, který zapsal první legendu o původu Vranova, obrozenci
V.F.Durych, zakladatel slavistiky a jeho žák J.F.Procházka, kteří přeložili do češtiny Starý
a Nový zákon. V roce 1784 za panování Josefa II. byl klášter zrušen a velká část budov
zbořena. K jeho obnově v původní podobě došlo až po roce 1990 a řád sv. Františka
z Pauly tu začal opět působit.
Už od počátku své existence se stal vranovský chrám místem posledního
odpočinku svých donátorů, členů knížecí rodiny Liechtensteinů. Od poloviny 17.století se
pod presbytářem kostela nacházela hrobka, která byla v roce 1820 rozšířena. Stavba
byla řešena prohloubením celého podzemí kostela. Vstupní část byla navržena jako
řecký ochoz se sloupy dorského řádu. Nad nimi je umístěn reliéfní erb panujících knížat
Liechtensteinů. Ve vstupní předsíni jsou klasicistní skupiny postav vídeňského sochaře
Josefa Kliebera. Slohově čistá empírová hrobka je unikátem svého druhu. Je v ní
pohřbeno na 50 příslušníků rodu Liechtensteinů. Někteří z nich významným způsobem
zasáhli do evropských dějin, jako například Karel z Liechtensteina (bratr zakladatele
kostela), který u císařského dvora Rudolfa II., Matyáše a Ferdinanda II. získal řadu
hodností a titul českého vícekrále a je znám jako předseda soudu s tzv. českými stavy po
bitvě na Bílé Hoře. Zatím poslední byla do hrobky uložena princezna Marie Benedikta
v roce 1992. V hrobce jsou cenné původní rakve s řadou kulturně historických
zajímavostí, jako balzamovanými srdci manželek, které svým nerovným původem ztratily
nárok na odpočinek po boku svých manželů. Interiér hrobky tvoří
s uměleckoprůmyslovými doplňky slohovou jednotu. Palisandrové empírové kostelní
lavice s postříbřenými plastikami symbolizujícími smrt (smrtihlav, obrácená pochodeň)
jsou ukázkou tehdejšího dobového slohového cítění.
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Všeobecné informace
• Svoz

PDO (čtrnáctidenní) - 13.11.,
27.11.,11.12., 25.12., 8.1.2010.
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce je 7.12. 2009.
• Upozorňujeme občany, kteří mají
řidičské průkazy vydané od 1. ledna
1994 do 31. prosince 2000, že jsou
povinni provést jejich výměnu do 31.
prosince 2010. S sebou je třeba si
donést platný doklad totožnosti (OP,
PAS), jednu fotografii o rozměrech 3,5 x
4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí
platnost.
• S blížícím se zimním obdobím žádáme
občany, aby z důvodu údržby vozovek,
omezili parkování na místních
komunikacích. Automobily odstavené na
silnicích znemožňují prohrnování a
následné sypání komunikací.
• Praktický lékař MUDr. Zdeněk Pospíšil
oznamuje, že z důvodu dovolené
neordinuje od 21.12. do 23.12.2009 a
dne 30.12. a 31.12.2009. Akutní případy
ošetří pohotovostní služba.
• Zubní lékařka MUDr. Jana Růžičková
oznamuje, že z důvodu dovolené
neordinuje dne 23.12. a od 28.12. do
31.12. 2009. Zástup Poliklinika Kuřim.
• ZŠ Lelekovice informuje:
- Vánoční prázdniny dětem začnou od
23.12.2009 a skončí v pátek 1.1.2010.

Vyučování bude zahájeno v pondělí
4.1.2010.
- Zveme rodiče i děti na tradiční
společenskou akci Vánoce ve škole.
Budeme opět koledovat, výtvarně tvořit a
bavit se. Termín bude včas upřesněn.
• MŠ Lelekovice zve maminky s dětmi v
pátek 13.11.2009 v 10.00 hod. na
ukázky dravých ptáků na fotbalovém
hřišti, kterými bude ukončen projekt
Máme rádi zvířata, zaměřený na
ochranu životního prostředí.
• MŠ zve v pátek 11.12.2009 v 16.00
hod. na zahájení vernisáže výstavy
betlémů s vystoupením dětí. Bude
otevřena 12. a 13.12. vždy od 9.00 do
12.00 hod.. Na podporu obnovy varhan
v lelekovickém kostele vyrábí děti
vánoční ozdoby, které můžete zakoupit
za symbolické ceny na výstavě
betlémů. Následně budou umístěny na
vánočním stromečku v kostele.
Obecní úřad Lelekovice,
zastupitelstvo obce, redakční rada,
děti a kolektiv základní školy,
mateřské školy a školní
k u c h y n ě p ř e j e v š em
spoluobčanům hezké prožití
Vánoc a hodně zdraví, štěstí,
klidu a pohody v roce 2010.

Kanalizace a čistírna odpadních vod –
informace o průběhu jednání se SFŽP
Státním fondem máme odsouhlasenou
dokumentaci pro výběrové řízení na
dodavatele stavby. Pokračují jednání o
podmínkách pro výběr stavební firmy. Státní
fond životního prostředí požaduje jako hlavní
kritérium nejnižší nabídnutou cenu.
V současné době, kdy je nedostatek
stavebních zakázek, by se mohlo stát, že
někdo nabídku podhodnotí. Fond nám sníží
dotaci a až se v průběhu výstavby zjistí, že
za „vysoutěžené“ peníze nelze stavbu
kanalizace s ČOV dokončit, dotaci nám už
nebude možné navýšit. Chybějící peníze by
musela obec uhradit z vlastních zdrojů. Proto
se snažíme vyjednat podmínky zadávacího
řízení pro výběr dodavatele stavby takové,
aby byly pro obec ekonomicky co
nejvýhodnější. O dobu projednávání se
posunuje termín zahájení stavby. Současný
reálný předpoklad je jaro 2010.

Upozornění vlastníků či uživatelů
nemovitostí na platnost zákona č.
458/2000 Sb..
E.ON ČR oznamuje, že v období do
15. listopadu 2009 je třeba provést
odstranění a ořez dřevin ohrožující
bezpečný a spolehlivý provoz
distribučních zařízení. Pokud vlastníci
či uživatelé nemovitostí neodstraní
nebo neprovedou ořez dřevin v
uvedeném termínu, zaměstnanci
E.ON vstoupí následně na dotčené
pozemky a provedou nezbytné zásahy
do dřevin vlastními prostředky.
Užitková dřevní hmota bude
ponechána na místě k dalšímu využití
vlastníkem či uživatelem nemovitosti,
vzniklý klest a zbytky po těžbě budou
zlikvidovány společností E.ON. Bližší
informace na tel. číslech 840 111 333
nebo 545 141 173.

Předvánoční a vánoční pozvánka
• 17.11.2009 Martinská slavnost, začátek v 17.00 hod. u hasičky.
• 21.11.2009 Promítání filmu z Malawi, Papui-Nové Guinei v 16.30 hod. v Sokolovně

v České.
• 22.11.2009 Farní charitativní jarmark, začátek ve 14.30 hod., Sokolovna Česká.
• 2.12.2009 Beseda s autory o nově vydané knize „Babí lom“ v 17.00 hod. v zasedací

místnosti OÚ. Knihu zde bude možno zakoupit.
• 5.12.2009 Prodejní výstava keramiky, hedvábí, skla, smaltovaných šperků

výtvarného studia „Harlekýn“ - p. Jitky Růžičkové od 9.00 do 16.00 hod. v zasedací
místnosti OÚ Lelekovice.
• 6.12.2009 Lampionový průvod zakončený mikulášskou besídkou se srazem v 16.00
hod u ZŠ Lelekovice.
• 24.12.2009 Půlnoční mše svatá, začátek ve 24.00 hod., kostel sv. Filipa a Jakuba v
Lelekovicích.
• 26.12.2009 Tradiční koledování u vánočního stromu v 16.00 hod. na návsi.
• MVDr.Dagmar Vršková zve vás a vaše mazlíčky do veterinární ordinace XENOPUS,

Lelekovice 409 (u trati), tel: 775 240 909, ordinační doba: Po-Pá 18:00 - 20:00 hod..
• Vyučuji anglický a německý jazyk. Bližší informace na tel.č.: 607 152 789.

Aktuality Ekodvůr
Změna otevírací doby: listopad-únor středa 16.00-17.30 hod., sobota 9.00-12.00
hod. 26. 12. a 30.12.2009 bude ekodvůr uzavřen.
V zimním období (do konce března) se neodebírá velkoobjemový odpad (matrace,
koberce, nábytek apod.)
Kontejner na zeleň k dispozici dle aktuální situace.
Kontejner na suť do 31.10., v listopadu už jen do jeho naplnění (nutno si tel. ověřit).
V pondělí 7. prosince 2009 od 16.00 do 17.30 hod. se ve dvoře OÚ uskuteční
sbírka pro humanitární účely. Přinést můžete textilní ošacení, domácí potřeby
kromě elektroniky. Tyto věci přijímáme zabalené do pytlů, krabic nebo tašek. Obuv
lze z hygienických důvodů vybírat pouze novou.
Přejeme všem krásné prožití vánočních i novoročních svátků a těšíme se v
ekodvoře na Vaši návštěvu.
21.11.2009 se uskuteční v Sokolovně v České v 16.30 hod. promítání filmu z Malawi,
Papui-Nové Guinei a výstava zboží připraveného pro jarmark.
9.tradiční farní charitativní Jarmark
se uskuteční pod záštitou Farního úřadu Vranov, Papežských misijních
děl a Obecního úřadu Česká 22.11.2009 od 14.30 do 18.00 hod. v
sokolovně v České. Přispějte svým ručně vyrobeným zbožím,
nabídněte své speciality do stánku s občerstvením.
Příspěvky shromažďuje Jana Alexová-samoobsluha Hruška
Lelekovice, ZŠ Lelekovice, sestra Rita-Duchovní centrum Vranov a
Jitka Baumannová-Česká 51.
Výtěžek půjde na vybudování dvojtřídky pro děti v diecézi Kundiawa,
Papua-Nová Guinea. Srdečně zvou jarmarečníci .
Svazek obcí Ponávka ve spolupráci s Farním úřadem Vranov
si Vás dovolují pozvat na
P Ř E D V Á N O Č N Í K O N C E R T,
který se bude konat
v neděli 20.12. 2009 v 15.00 hod.
v chrámu Narození Panny Marie ve Vranově u Brna.
Účinkují: Mladí brněnští symfonikové a Dětský sbor PRIMAVERA ZUŠ J. Kvapila
Zazní skladby Johannese Brahmse a Gabriela Fauré
Bližší program bude uveden na plakátech.
-Vstupné dobrovolnéAutobusová doprava z České a Lelekovic bude zajištěna.
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Obce mikroregionu Ponávka – Vranov
V minulém čísle zpravodaje jsme uvedli několik údajů z historie obce Česká.
Třetí obcí našeho mikroregionu „Ponávka“ je obec Vranov. Zde říčka, jejíž název svazek
obcí nese, uprostřed lesů ve výšce kolem 465 m.nad m. pramení.
Vranov je jedním z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě. Na jeho
počátku byla legenda, podle které v roce 1240 zemský maršálek Vilém zabloudil
v hlubokých lesích. Vroucně vzýval Matku Boží Marii, která se mu zjevila, uzdravila jeho
nemocné oči a ukázala mu cestu ven z lesa. Vilém z vděčnosti nechal na místě zjevení
k poctě Panny Marie postavit kapličku. Zpráva o zázraku se brzy rozšířila po okolí a celé
Moravě. Kolem kapličky postupně vznikala vesnice, které bylo dáno jméno Vranov. První
písemná zmínka o Vranovu je z roku 1365, kdy Čeněk Krušina, pán na hradě Ronově,
dává své manželce věnem Vranov a dalších devět obcí. Postupem doby byl původní
dřevěný kostelík nahrazen kamenným kostelem sv. Barbory. V 15.století přechází
Vranov pod panství nedalekého Nového hradu. Novohradská paní-Kateřina, pocházející
ze starobylého moravského rodu Šemberů z Boskovic, s manželem Maxmiliánem z
Liechtensteinu dali pak v roce 1620 postavit v raně barokním slohu nový kostel
s klášterem. Do kláštera byli povoláni mniši Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly –
pauláni a to až z daleké Burgundie. Působili zde významní činitelé, jako historik a
kronikář František Talbert, který zapsal první legendu o původu Vranova, obrozenci
V.F.Durych, zakladatel slavistiky a jeho žák J.F.Procházka, kteří přeložili do češtiny Starý
a Nový zákon. V roce 1784 za panování Josefa II. byl klášter zrušen a velká část budov
zbořena. K jeho obnově v původní podobě došlo až po roce 1990 a řád sv. Františka
z Pauly tu začal opět působit.
Už od počátku své existence se stal vranovský chrám místem posledního
odpočinku svých donátorů, členů knížecí rodiny Liechtensteinů. Od poloviny 17.století se
pod presbytářem kostela nacházela hrobka, která byla v roce 1820 rozšířena. Stavba
byla řešena prohloubením celého podzemí kostela. Vstupní část byla navržena jako
řecký ochoz se sloupy dorského řádu. Nad nimi je umístěn reliéfní erb panujících knížat
Liechtensteinů. Ve vstupní předsíni jsou klasicistní skupiny postav vídeňského sochaře
Josefa Kliebera. Slohově čistá empírová hrobka je unikátem svého druhu. Je v ní
pohřbeno na 50 příslušníků rodu Liechtensteinů. Někteří z nich významným způsobem
zasáhli do evropských dějin, jako například Karel z Liechtensteina (bratr zakladatele
kostela), který u císařského dvora Rudolfa II., Matyáše a Ferdinanda II. získal řadu
hodností a titul českého vícekrále a je znám jako předseda soudu s tzv. českými stavy po
bitvě na Bílé Hoře. Zatím poslední byla do hrobky uložena princezna Marie Benedikta
v roce 1992. V hrobce jsou cenné původní rakve s řadou kulturně historických
zajímavostí, jako balzamovanými srdci manželek, které svým nerovným původem ztratily
nárok na odpočinek po boku svých manželů. Interiér hrobky tvoří
s uměleckoprůmyslovými doplňky slohovou jednotu. Palisandrové empírové kostelní
lavice s postříbřenými plastikami symbolizujícími smrt (smrtihlav, obrácená pochodeň)
jsou ukázkou tehdejšího dobového slohového cítění.
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Všeobecné informace
• Svoz

PDO (čtrnáctidenní) - 13.11.,
27.11.,11.12., 25.12., 8.1.2010.
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce je 7.12. 2009.
• Upozorňujeme občany, kteří mají
řidičské průkazy vydané od 1. ledna
1994 do 31. prosince 2000, že jsou
povinni provést jejich výměnu do 31.
prosince 2010. S sebou je třeba si
donést platný doklad totožnosti (OP,
PAS), jednu fotografii o rozměrech 3,5 x
4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí
platnost.
• S blížícím se zimním obdobím žádáme
občany, aby z důvodu údržby vozovek,
omezili parkování na místních
komunikacích. Automobily odstavené na
silnicích znemožňují prohrnování a
následné sypání komunikací.
• Praktický lékař MUDr. Zdeněk Pospíšil
oznamuje, že z důvodu dovolené
neordinuje od 21.12. do 23.12.2009 a
dne 30.12. a 31.12.2009. Akutní případy
ošetří pohotovostní služba.
• Zubní lékařka MUDr. Jana Růžičková
oznamuje, že z důvodu dovolené
neordinuje dne 23.12. a od 28.12. do
31.12. 2009. Zástup Poliklinika Kuřim.
• ZŠ Lelekovice informuje:
- Vánoční prázdniny dětem začnou od
23.12.2009 a skončí v pátek 1.1.2010.

Vyučování bude zahájeno v pondělí
4.1.2010.
- Zveme rodiče i děti na tradiční
společenskou akci Vánoce ve škole.
Budeme opět koledovat, výtvarně tvořit a
bavit se. Termín bude včas upřesněn.
• MŠ Lelekovice zve maminky s dětmi v
pátek 13.11.2009 v 10.00 hod. na
ukázky dravých ptáků na fotbalovém
hřišti, kterými bude ukončen projekt
Máme rádi zvířata, zaměřený na
ochranu životního prostředí.
• MŠ zve v pátek 11.12.2009 v 16.00
hod. na zahájení vernisáže výstavy
betlémů s vystoupením dětí. Bude
otevřena 12. a 13.12. vždy od 9.00 do
12.00 hod.. Na podporu obnovy varhan
v lelekovickém kostele vyrábí děti
vánoční ozdoby, které můžete zakoupit
za symbolické ceny na výstavě
betlémů. Následně budou umístěny na
vánočním stromečku v kostele.
Obecní úřad Lelekovice,
zastupitelstvo obce, redakční rada,
děti a kolektiv základní školy,
mateřské školy a školní
k u c h y n ě p ř e j e v š em
spoluobčanům hezké prožití
Vánoc a hodně zdraví, štěstí,
klidu a pohody v roce 2010.

