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SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU 

Ve dnech od 18. do 20. října 2011 bude 
na prostranství u mostu umístěn kontejner 
na shromáždění objemného odpadu.     

 
Do této kategorie odpadu patří veškerý ob-
jemný odpad kromě tříděného odpadu, ne-
bezpečného odpadu a železného šrotu.

Příklad: podlahové krytiny, matrace, 
textil, nábytek, dřevo, keramické před-
měty apod.

Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze 
poplatníci místního poplatku za komunální 
odpad (občané s trvalým pobytem ve Vra-
nově nad Dyjí a majitelé rekreačních chat 
a chalup v našem katastru).

!!! Je důrazně zakázáno provádět 
skládku mimo stanovené období a kon-
tejner !!!

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
 

V sobotu 15. října 2011 budou pracovníci 
fi rmy ASA EKO s.r.o. Znojmo svážet nebez-
pečný odpad.

Nebezpečný odpad přivezte na prostranství 
u mostu v době od 9.00 do 9.30 hodin.

Mezi nebezpečný odpad patří:
Barvy a ředidla (v plechovkách a lahvích), 
oleje, olejové fi ltry, čistící tkaniny od olejů, 
prošlé léky, lepidla, autobaterie, monočlán-
ky, zářivky a výbojky, televizory, ledničky, 
mikrovlnky, monitory, počítače, pneumatiky 
od osobních automobilů bez disků, agroche-
mický odpad (staré postřiky a hnojiva).

Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze 
poplatníci místního poplatku za komunální 
odpad (občané s trvalým pobytem ve Vra-
nově nad Dyjí a majitelé rekreačních chat 
a chalup v našem katastru).
 
!!! Je důrazně zakázáno provádět 
skládku na prostranství mimo uvedený 
datum a čas !!!

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

Sbor dobrovolných hasičů Vranova nad Dyjí 
oznamuje občanům, že v sobotu 22. října 
2011 provede od 8.00 hodin sběr železného 
šrotu.

Tímto žádáme občany, aby nachystali že-
lezný šrot před své domy, nejlépe v sobotu 
ráno (z důvodu zvýšených krádeží šrotu přes 
noc). Těžké kusy vyneseme sami.

Z úřadu Městyse
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Z úřadu městyse

Otevírání silnice

VYHLÍDKA ZAMILOVANÝCH
Legenda z daleké staré Číny vypráví o tom, 
jak na Velké čínské zdi byla natažena lana, 
na která novomanželé přimykali visací zá-
mečky jako symbol věčné lásky a pojištění 
štěstí.

Italský spisovatel Frederico Moccina (nar. 
1963) použil ve svém románu “Chci tě...” 
starý rituál lásky pro své hrdiny – zamilova-
ný pár. Příběh byl zfi lmován v r. 2007. Zde 
si milenci svou lásku pojistí připevněním zá-
mečku na řetěz mostu Milvio v Římě a klí-
ček hodí do řeky Tibery. Na tomto mostě 
údajně zemřel mučednickou smrtí patron 
všech zamilovaných – sv. Valentýn. Stalo 
se tak v r. 269 za vlády císaře Klaudia II., 
který chtěl mít mnoho vojáků a tak zrušil 
zasnoubení i manželství. Valentýn – římský

kněz však tajně dále oddával a byl tak za to 
uvržen do vězení. Zde se zamiloval do sle-
pé dcery žalářníka, které zázrakem navrátil 
zrak. Římští pohané Valentýna u řeky umu-
čili a mečem sťali. Ten však ještě před svou 
smrtí stačil poslat dívce dopis, který končil 
slovy: “Od tvého Valentýna”. Sv. Valentýn je 
patronem zamilovaných, lásky, ale i turistů 
a cestujících.

Idylická krajina našeho městyse Vrano-
va nad Dyjí a jedinečnost vyhlídky z hlav-
ní serpentiny nabízí tento romantický rituál 
všem lidem, kteří věří, že 

“Láska vítězí nad vším...”
OMNIA VINCIT AMOR – Vergilius

MUDr. Alena Horná
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Je radostné konstatovat, že je ukonče-
na poslední etapa opravy komunikace přes 
Vranov pod názvem „II/398 Vranov nad Dyjí 
průtah – Onšov“. Podstatné je však to, že se 
podařila jedna z velkých akcí, která změnila 
tvář Vranova a můžeme říci, že s výsledkem 
můžeme být nadmíru spokojeni. Nejhorší 
úsek a první dojem při vjezdu do Vranova 
od Znojma díky otřesné silnici je již minu-
lostí. Brzy zapomeneme na problémy a těž-
kosti, které nás provázely během necelého 
půl roku při realizaci uvedené stavby. Mu-
sím však znovu připomenout, že považuji 
za velký úspěch, že byl průtah Vranovem 
zařazen v rámci Jihomoravského kraje do 
priorit oprav silnic II. a III. tříd. Podařilo se 
tento projekt zrealizovat v poměrně krátké 
době od vydání stavebního povolení. Je za-
potřebí si také uvědomit, že většina peněz 
je z fondů Evropské unie a balík peněz na 
podobné aktivity je čím dál tím menší. Tak-
že, kdyby se oprava posouvala někam dál, 
mohlo by se taky stát, že by se s opravou 
začalo za deset a více let. To připomínám 
jenom na okraj a to proto, že byla spousta 
hlasů proč právě nyní, zrovna přes sezónu 
apod. V současné době vidíme fi nální stav, 
asfaltový koberec, dlažbu a nové stromy. Je 
však třeba také vědět, že se také podařilo 
opravit a vybudovat něco, co není vidět, je 
pod zemí a stálo nejvíce peněz. Je to deš-
ťová kanalizace, přípojky, plynofi kace na 
ulici Znojemská a oprava vodovodního řádu. 
Nyní několik informací ke stavbě. Investo-
rem je Jihomoravský kraj a Městys Vranov 
nad Dyjí. Správcem je Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, příspěvková organi-
zace a zhotovitelem byla Skanska a.s. Délka 
realizace stavby 171 dnů. Finanční náklady 

SÚS JMK 40 730 402 Kč vč. DPH, Městyse 
Vranov nad Dyjí 6 692 918 Kč vč. DPH + 
716 855  Kč vč. DPH plynofi kace na ul. Zno-
jemská. Realizací projektu bylo dosaženo 
zkvalitnění stavu vozovky, ale také se zvýšila 
hlavně bezpečnost našich občanů a turistů, 
kteří k nám přijíždějí jako do zajímavé tu-
ristické destinace. Touto cestou bych chtěl 
poděkovat Jihomoravskému kraji, Správě 
a údržbě silnic JMK jako investoru a správci 
projektu, dodavatelské fi rmě Skanska a.s. za 
průběh náročné stavby, ale především vám 
občanům za spolupráci, trpělivost a pozitiv-
ní přístup ke stavbě. Věřím, že tato stavba 
bude do budoucna sloužit ku spokojenosti 
nám všem a zpříjemní život nejen našim 
občanům, ale i těm, kteří k nám přijíždějí 
z okolí a také turistům.

Ing. Lubomír Vedra

Z úřadu městyse

Průtah Vranovem dokončen

Vranovský
zpravodaj
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Vranovská pouť 14., 15. 8. 2011 
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Ze školních lavic

Začátek školního roku 2011/2012

V letošním školním roce nastoupilo do školy 
11 prvňáčků, učí se společně s 2. ročníkem 
v nově vymalované třídě vybavené interaktiv-
ní tabulí, dále zůstává spojený 4. a 5. ročník. 

V učitelském sboru jsme přivítali novou paní 
učitelku, Mgr. Radanu Slaninovou, vyučuje ve 
3. ročníku.

PŘIDĚLENÍ TŘÍD a TŘÍDNICTVÍ                                                                                                           
1.a 2. ročník p. uč. Mgr. Lubor Durda
3. ročník    p. uč. Mgr. Radana Slaninová
4. a  5. ročník  p. uč. Mgr. Kateřina Sigmundová
6.  ročník p. uč. Mgr. Martina Jedličková
7.  ročník p. uč. Mgr. Kateřina Ondrůjová
8.  ročník p. uč. Ing. Milana Zuhlová
9.  ročník p. uč. Mgr. Eva Damborská
bez třídnictví p. uč. Ladislav Fiala, který učí 
převážně matematiku a fyziku 
asistent pedagoga Marcela Holíková – pracuje 
s integrovaným žákem                           
školní družina p. vych. Dagmar Hromadová

Zástupkyní ředitelky školy zůstává paní uč. 
Mgr. Nataša Polláková, která vyučuje na 
1. stupni.
Všichni učitelé jsou ochotni věnovat se ve 
svém volném čase dětem i po vyučování, a tak 
nabízíme od října možnost pracovat v následu-
jících zájmových kroužcích:

Lubor Durda  sportovní 
Nataša Polláková pěvecký kroužek pro 
  1. stupeň
Marcela Holíková počítačový kroužek 
  pro 1. stupeň      
Kateřina Sigmundová  kytara, taneční kroužek 

Eva Damborská  angličtina pro 
  nejmenší (1. a 2. ročník)
  sólový zpěv pro 2. stupeň
Kateřina Ondrůjová vedení školního 
  časopisu, dyslektický 
  kroužek
Zdeňka  Černošková  recitační kroužek
Miloš Nový  rybářský  kroužek                                    
Dagmar Hromadová šikovné ruce
Radana  Slaninová vaření, dyslektický 
  kroužek
Milana Zuhlová  německá konverzace 
Petr Žák  dramatický kroužek

Jak již bylo řečeno, díky projektu EU peníze 
školám máme vybavené kromě dvou před-
chozích tříd další čtyři učebny interaktivními 
tabulemi. v tomto školním roce plánujeme 
ještě z fi nančních prostředků projektu obnovit 
některé starší počítače a nakoupit výukové 
programy.
Novinkou je budování „zelené školní zahrady“, 
na její zřízení získal dotaci náš pan starosta. 
Zahrada, jejíž dominantou bude krásný altá-
nek se stolky a lavicemi, bude sloužit jednak 
k výuce, jednak k relaxaci, zejména pro děti 
ze školní družiny, další její výbavou je totiž 
lanová lezecká pyramida a houpačka – ptačí 
hnízdo. v současné době ještě probíhají te-
rénní úpravy.
O prázdninách nás ve škole potkala nepříjem-
ná událost, bylo zjištěno, že pod podlahou 
na chodbě prasklo odpadní potrubí, voda 
podmáčela stěnu v tělocvičně a utrpěla také 
podlaha v jedné třídě. Přes prázdniny se dalo 
téměř vše do pořádku včetně úplně nové pod-
lahy ve třídě, zbývá nechat vysušit po nějaký 
čas stěnu v tělocvičně.
     
 Mgr. Zdeňka Černošková
   ředitelka školy     

Vranovský
zpravodaj
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FOTKY ZŠ

1. Zahájení nového školního roku 2011/2012
2. Prvňáčci v očekávání všeho nového ve škole
3. Vítáme vás ve škole
4. Přivítání ve třídě za přítomnosti rodičů
5. Prasklé odpadní potrubí na chodbě školy
6. Nové odpady
7. Budování školní zahrady
8. Altánek
9. Terénní úpravy školní zahrady

1 

4

5 6

7

8

9

2 3 
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V neděli 23. října 2011 ve 14 hodin se 
bude konat ve farním kostele Panny Marie 
Nanebevzaté ve Vranově nad Dyjí žehnání 
varhan. Pozvání přijal pan biskup z Litomě-
řic Mons. Jan Baxant. 

Vranovské varhany jsou po své rekon-
strukci považovány za jeden z nejkvalitněj-
ších nástrojů tohoto typu v naší zemi. Letos 
na jaře vyhrály v rámci Jihomoravského 
kraje první místo v kategorii „umělecká díla“ 
v soutěži o nejlépe opravenou památku. Re-
staurování provedl varhanář Dalibor Michek 
v letech 2009–2011. Nyní jsou již varhany 
po opravě stabilizované, a tak můžeme 
přikročit k jejich požehnání. Po skončení 
slavnostní bohoslužby bude ještě varhanní 
koncert – vystoupí mistr Jaroslav Tůma.

Těší nás, že přijede pan biskup Baxant, 
a to zvlášť proto, že naše adoptivní seve-
ročeská farnost Jeníkov, se kterou máme 
družbu už dvanáct let, patří právě do jeho 
litoměřické diecéze. Slavnostní bohoslužbu 
doprovodí náš Vranovský kostelní sbor pod 
vedením pana Ivoše Prchala.

Mgr. Marek Dunda Th.D.

Máme za sebou první měsíc školy a v dru-
žině již pilně pracujeme.

Letošním tématem naší celoroční hry 
je SPORT aneb „Skáčeme, běháme 
a hrajeme si na hřišti i pod střechou“. 
v průběhu školního roku společně otevřeme 

FATYM VRANOV NAD DYJÍ
deset sportovních místností a v každé se 
bude dít něco jiného. 

Budeme nejen sportovat a cvičit, ale také 
se bavit a překonávat sami sebe v různých 
netradičních disciplínách, budeme použí-
vat netradiční náčiní a cvičit samozřejmě 
i „ducha“ – např. poznávat zvířecí sportovní 
rekordmany, zjišťovat svoje dovednosti ve 
FIT testících nebo číst zajímavosti ze světa 
sportu. 

Je tady čas dozrávání jablek a my jsme si 
v družině užili týden „podzimního jablíč-
kování“. Povídali jsme si o tom, jak se 
jablko zpracovává, co všechno se z něj dá 
vyrobit. Vše jsme si ukázali na malé výstav-
ce. Ochutnali jsme jablečný džus, minerálku 
s jablečnou příchutí, kojeneckou výživu, 
žvýkačky, bonbony, uvařili jsme si jablečný 
čaj. Zjistili jsme také, jak chutná jablečný 
ocet, voní jablečné mýdlo, šampon nebo 
prostředek na umývání nádobí. Zapálili jsme 
si svíčku s vůní jablka.

Na výstavce se vyjímala vyleštěná jablíč-
ka, která děti donesly. Jablíčka jsme společ-
ně ochutnávali, hodnotili jejich vzhled, vůni 
i chuť.

Každý den jsme jablka malovali, kreslili, 
otiskovali, vytvářeli jablíčka z krepového pa-
píru. Četli jsme si pohádku, zpívali písničky 
a zatancovali si mazurku.

Velký ohlas vzbudilo naše kuchtění. Vlast-
noručně jsme si vyzkoušeli, jak se peče 
štrúdl, připravili jsme si piškotový dort 
s jablky a usušili křížaly. Na všech jableč-
ných dobrůtkách jsme si moc pochutnali.

Nyní se zaměřujeme na tvorbu s pod-
zimní tématikou – pracujeme s přírodním 
materiálem, papírem a vytváříme podzimní 
dekorace, obrázky, postavičky… v kroužku 
„Šikovných rukou“ si zkusíme vyrobit po-
mocí voskové batiky ubrousek s otiskem 
jablíčka. 

Dagmar Hromadová

Z ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vranovský
zpravodaj
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Otevírání silnice
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Kulturní okénko

Dne 18. 6. 2011 na zahradě místní knihovny přijela zahrát 
a zazpívat dechová kapela Dubňanka

„Výstava veteránů 20. 8. 2011“
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SK Vranov nad Dyjí

Výsledky zápasů – sk. IV. a muži
2. kolo IE Znojmo“C“ – Vranov 11:0 (4:0)

3. kolo Vranov – Olbramkostel Branky: Okoš, Plucek, Hradecký, 
Jeřábek, Jurčík 5:6 (2:3)

4. kolo Přímětice“B“ – Vranov Branky: Jurčík, Pospíšil M. 3:2 (0:1)
5. kolo Vranov – Blížkovice“B“ Branky: Jurčík, Bila 2:3 (2:1)
6. kolo Štítary“B“ – Vranov 1:0 (1:0)
7. kolo Vranov – Únanov“B“ 1:1 (1:1)
8. kolo Šatov“B“ – Vranov 4:0 (2:0)

Výsledky zápasů – přípravka sk. A
1. kolo SC Znojmo „C“ – Vranov 7:5
1. kolo SC Znojmo „D“ – Vranov 6:8
2. kolo Vranov – Štítary“B“ 18:0
2. kolo Vranov – Štítary“A“ 10:0
3. kolo Jevišovice „A“ – Vranov 4:2
3. kolo Jevišovice „B“ – Vranov     0:9

Rozpis zápasů – sk. IV. a muži
9. kolo neděle – 2. 10. 15.30 hod. Vranov – Gr. Mýto

10. kolo Chvalovice „B“ – Vranov
11. kolo neděle – 16.10. 15.00 hod. Vranov – Konice
12. kolo neděle – 23.10 14.00 hod. Slatina – Vranov
13. kolo neděle – 30.10 14.00 hod. Vranov – St.Petřín
1. kolo nedělě – 6.11 14.00 hod. Hl.Mašůvky – Vranov

14. kolo neděle – 13.11 13.30 hod. Vranov – IE Znojmo „C“

Rozpis zápasů – přípravka sk. A
4. kolo neděle – 2. 10. 9.25 hod. SC Znojmo „D“ – Vranov, hřiště Únanov
4. kolo neděle – 2. 10. 10.30 hod. SC Znojmo „C“ – Vranov, hřiště Únanov
5. kolo neděle – 9. 10. 8.30 hod. Vranov – Jevišovice“B“, hřiště Vranov
5. kolo neděle – 9. 10. 11.25 hod. Vranov – Jevišovice“A“, hřiště Vranov
6. kolo neděle – 16. 10. 8.30 hod. Štítary“A“ – Vranov, hřiště Štítary
6. kolo neděle – 16. 10. 10.30 hod. Štítary „B“ – Vranov, hřiště Štítary
7. kolo neděle – 23. 10. 9.00 hod. Vranov – Únanov, hřiště Vranov
7. kolo neděle – 23. 10. 10.00 hod. Vranov – Únanov, hřiště Vranov

Martin Beneš
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I o letošních prázdninách se konal na faře ve Vranově tábor pro děti z adoptivní družební 
farnosti Jeníkov u Duchcova.

Družba s touto původně mrtvou severočeskou farností trvá již dvanáct roků a slibně se 
rozvíjí. Děti a mládež z Jeníkovska rádi přijíždějí na Vranov a také mnozí z Vranova a okolí 
už mají své nezapomenutelné zkušenosti z pobytu v Jeníkově a dokonce už na severu mají 
i své známé. Děti měly tolik krásných zážitků, že se některým ani nechtělo jet domů. Díky 
všem, kteří pomohli.

Mgr. Marek Dunda Th.D.

U příležitosti poděkování za patnáctileté výročí půso-
bení dostal FATYM Vranov zvláštní dárek, z kterého 
se mohli potěšit i mnozí další. Dobrodinci z Valašska 
věnovali nádhernou květinovou výzdobu vranovského 
kostela. Bylo se opravdu na co dívat a co obdivovat. Ti, 
kdo se přišli podívat na tuto výzdobu, jistě nelitovali.

Mgr. Marek Dunda Th.D.

Vranovský
zpravodaj
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Turnaj v malé kopané

Kulturní akce do konce roku 2011

V sobotu 25. června proběhl za účasti šesti týmů tradiční turnaj v malé kopané, ve kterém 
zvítězilo mužstvo „H+M plastová okna Kuchařovice“. Druhá příčka patří „Baskeťákům Znoj-
mo“ a třetí skončilo družstvo Lančova.
V doprovodné dovednostní soutěži – fotbalovém pětiboji – byli nejúspěšnější Ondra a Vojta 
Jankůjovi, druzí skončili Tomáš Altenburger a Jakub Sucháček a třetí místo vybojovali Libor 
Švejcar a Petr Grillowitzer.
Další informace z akce najdete na webových stránkách www.mkvranov.xf.cz.

Mgr. Lubor Durda

1. H+M plastová okna 
 Kuchařovice 
2. Baskeťáci Znojmo
3. Lančov
4. Hovada Vranov
5. Gladiátoři
6. Bosna a Hercegovina

Vranovský
zpravodaj
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Městys Vranov nad Dyjí, Základní škola, Mateřská škola, Sbor dobrovolných 
hasičů, senioři a vinaři z Vranova nad Dyjí, pro vás chystají tyto akce:

Sobota  15. 10. 2011  Halloween  Zahrada knihovny
Sobota  05. 11. 2011  Burza, bleší trh  Knihovna
Pátek  11. 11. 2011  Loučení se sluníčkem  průvod od MŠ
Pátek  25. 11. 2011  Zdobení vánočního stromu  Náměstí
Pondělí  05. 12. 2011  Čertovský rej  Náměstí
Sobota  10. 12. 2011  Vánoční Vídeň  zájezd
Čtvrtek  15. 12. 2011  Vánoční dílny  ZŠ
Pondělí  19. 12. 2011  Vánoční koncert na zámku  Zámek
Čtvrtek  22. 12. 2011  Zpívání u Vánočního stromu  Náměstí
Sobota  31. 12. 2011  Silvestr na Náměstí  Náměstí
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
Zhodnocení projektu Vranovský groš, 
2. ročník

Tento projekt byl fi nancován z dotačního  Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje z dotačního titulu č. 7. 
Probíhal již druhý ročník a hlavní myšlenkou bylo zvýšit zájem o místa, která jednotlivé obce mikroregionu nabízejí 
v rámci cestovního ruchu. Ohlasy na akci byly především pozitivní a zájem o turistické pasy tak velký, že bychom rádi 
tuto akci pravidelně pořádali každý rok a uvedli ji do povědomí nejen návštěvníků Vranovska, cykloturistů, ale i místních 
občanů.

Základem tohoto projektu bylo vytvoření turistického pasu, do něhož návštěvníci Vranovska získávali razítka obcí, na 
základě kterých obdrželi „Vranovský groš“ – památeční stříbrnou nebo zlatou raženou minci s logem mikroregionu 
Vranovsko a motivem zámku Vranov.

     Tohoto projektu se zúčastnilo všech 21 obcí: Bítov, Chvalatice, Korolupy, Lančov, Lesná, Lubnice, Onšov, Oslnovice, 
Podhradí nad Dyjí, Podmýče, Stálky, Starý Petřín, Šafov, Štítary, Šumná, Uherčice, Vranov nad Dyjí, Vratěnín, Vysočany, 
Zálesí, Zblovice. Cílem bylo zvýšit návštěvnost i v menších obcích a ukázat lidem, kteří k nám zavítají, že Vranovsko je 
jedinečné a má co nabídnout i v  různých koutech  21 obcí mikroregionu. Nejrychlejším z návštěvníků byly nabídnuty 
ceny v podobě např. pobytu v ubytovacím zařízení, menu v restauraci, návštěvy pamětihodností, kupóny či slevy na 
návštěvy města Znojma, vyjížďky lodí, dárkové balení vína, apod.

Zúčastnění hodnotili akci jako pozitivní především z hlediska toho, že měli program pro děti, že spojili cyklistiku 
s poznáváním okolí a ocenili i výhry, které mohli získat po návštěvě všech 21 obcí.
 

Petra Matulová – TIC

BBítov, Chvalatice, Korolupy, Lančov, Lesná, Lubnice, 
Onšov, Oslnovice, Podhradí nad Dyjí, Podmyče, Stálky, 
Starý Petřín, Šafov, Štítary, Šumná, Uherčice, 
Vranov nad Dyjí, Vratěnín, Vysočany, Zálesí, Zblovice

BBítov
Chvalatice
Korolupy
Lančov
Lesná
Lubnice
Onšov
Oslnovice
Podhradí nad Dyjí
Podmyče
Stálky
Starý Petřín
Šafov
Štítary
Šumná
Uherčice
Vranov nad Dyjí
Vratěnín
Vysočany
Zálesí
Zblovice

Turistický pas
VRANOVSKÝ GROŠ


