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Roční bilancování
Nově zvolené zastupitelstvo má za sebou prv-

ní rok práce. Je dobré se trochu poohlédnout 
a zamyslet se nad tím, co nám ten rok přinesl 
nového a jaké události proběhly. Asi největší 
akcí tohoto roku byl průtah Vranovem. Samo-
zřejmě toto zhruba půlroční období přineslo 
řadu omezení a komplikací, ale výsledek stojí 
za to. Dneska si už většina z nás ani nevzpo-
mene v jakém hrozném stavu byla komunika-
ce, jak neutěšeně vypadala ulice Znojemská 
včetně chodníků, a ten otřesný první dojem při 
vjezdu do Vranova pro návštěvníky je bohudíky 
již za námi. S touto akcí souvisí i prodloužení 
další větve plynofi kace u nás. Plyn se podařilo 
dovést až k poslední nemovitosti na ul. Znoj-
emská. S touto akcí se zároveň opravila deš-
ťová kanalizace a vodovod. Městys zaplatil ze 
svého za chodníky a parkovací stání, dešťovou 
kanalizaci a přípojky, veřejné osvětlení a sado-
vé úpravy celkem 7.394.412,90 Kč a za plyno-
fi kaci 782.462 Kč. Všechno dohromady to dělá 
8.176.874,90 Kč. (všechny částky jsou uváděny 
včetně DPH).

Z ministerstva pro místní rozvoj jsme získa-
li dotaci 280.000 Kč na projekt „Zelená školní 
zahrada“. Na školním pozemku byla vystavěna 
nová kamenná zídka a na srovnaném pozemku 
vybudován modřínový altán, lezecká síť a zá-
věsná houpačka hnízdo, tabule, ohniště a vy-
sázeny keře a stromy. Celkové náklady na tuto 
akci byly 444.759 Kč. 

Na zdravotním středisku jsme provedli pří-
pravné práce pro vybudování výtahu do ordina-
cí k praktickým lékařům. Na dětském oddělení 
byla vyměněna 4 okna za plastová a v prvním 
patře se přebudovaly záchodky a přeinstalovalo 

se topení, odpady a voda. Pokračovat se bude, 
až se seženou další fi nanční prostředky. Samot-
ný výtah stojí okolo 1 mil. Kč. Na tuto akci jsme 
získali dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 
200.000 Kč.

Tento rok se již podruhé odehrávala tradiční 
pouť na hřišti Sportovního klubu Vranov. Pouť 
na tomto místě se osvědčila jak z hlediska bez-
pečnosti, tak z hlediska možností instalování 
většího počtu atrakcí. Do majetku městyse 
jsme zakoupili mobilní pódium, které můžeme 
bez problémů využívat i v dalších letech. Na 
toto pódium jsme dostali dotaci 75.000 Kč z Ji-
homoravského kraje.

Z dalších dotací, které jsme získali, můžeme 
uvést dotaci na podporu zkvalitnění služeb 
turistických informačních center 47.000 Kč, 
dotaci na pořízení pneumatik na cisternu au-
tomobilní silniční pro hasiče 70.000 Kč a dotaci 
na akceschopnost hasičů 24.554 Kč. Dále jsme 
získali 350.000 Kč z Jihomoravského kraje na 
vybudování autobusové točny. Tuto dotaci jsme 
museli nechat převést do roku 2012, a to z dů-
vodu komplikací při odstraňování staré vodárny 
v prostoru před penzionem Inspira.

Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska 
byla přidělena dotace na poradenskou, vzdělá-
vací a konzultační činnost v oblasti sociální, ces-
tovního ruchu a dotací  140.000 Kč a 157.000 Kč 
na druhý ročník Vranovského groše.

Dne 29. května v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie brněnský biskup Vojtěch Cikrle vysvětil 
nový oltář a tím založil novou tradici posvícení 
v našem městysi. Během roku se uskutečnilo 
spoustu dalších zdařilých, zajímavých kultur-
ních akcí. Je potěšitelné, že se tyto kulturní 
akce u nás zabydlují, stávají se tradicí a přichází 
na tyto akce stále více lidí. Jedině tyto akce lidi 
stmelují, a tím máme k sobě jaksi blíž. 

Touto cestou bych chtěl poděkovat zastupi-
telům a pracovníkům úřadu městyse za dobře 
odvedenou práci, ale především vám občanům, 
kteří se podílí na rozvoji našeho městečka.

Vážení spoluobčané, nacházíme se v čase ad-
ventním, a proto mi dovolte, abych vám popřál 
příjemné prožití svátků vánočních v klidu a po-
hodě a do nového roku především pevné zdraví 
a hodně úspěchů v osobním životě.

Lubomír Vedra, starosta městyse

Z úřadu Městyse

Obsah
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25. 11. 2011 proběhlo na náměstí zdobení vánočního stromu, spojené s adventními trhy.
Akce v takovém rozsahu se konala poprvé, proto všechny organizátory, ale i prodejce mile 
překvapila velká účast a zájem ze strany občanů. Zakoupit jsme si mohli med a výrobky 
z něj, kosmetiku, svíčky, ozdoby, adventní věnce, výrobky z patchworku, nechybělo občer-
stvení a svůj stánek zde měla i fi rma Davídkovo koření. V příštím roce doufáme, že pro-
dejci ještě přibudou a že vranovské adventní trhy získají své pevné místo v kalendáři akcí.

Kulturní okénko
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Svozový kalendář

.A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o., Dobšická 10a, 669 02 Znojmo

Vranov nad Dyjí 2012
1. Q LEDEN 1. Q ÚNOR 1. Q BŘEZEN

TÝDEN 52 1 2 3 4 TÝDEN 5 6 7 8 9 TÝDEN 9 10 11 12 13

PO 2 9 16 23 PO 30 6 13 20 27 PO 5 12 19 26

ÚT 3 10 17 24 ÚT 31 7 14 21 28 ÚT 6 13 20 27

ST 4 11 18 25 ST 1 8 15 22 29 ST 7 14 21 28

ČT 5 12 19 26 ČT 2 9 16 23 ČT 1 8 15 22 29

PÁ 6 13 20 27 PÁ 3 10 17 24 PÁ 2 9 16 23 30

SO 7 14 21 28 SO 4 11 18 25 SO 3 10 17 24 31

NE 1 8 15 22 29 NE 5 12 19 26 NE 4 11 18 25

2. Q DUBEN 2. Q KVĚTEN 2. Q ČERVEN

TÝDEN 13 14 15 16 17 TÝDEN 18 19 20 21 22 TÝDEN 22 23 24 25 26

PO 2 9 16 23 PO 30 7 14 21 28 PO 4 11 18 25

ÚT 3 10 17 24 ÚT 1 8 15 22 29 ÚT 5 12 19 26

ST 4 11 18 25 ST 2 9 16 23 30 ST 6 13 20 27

ČT 5 12 19 26 ČT 3 10 17 24 31 ČT 7 14 21 28

PÁ 6 13 20 27 PÁ 4 11 18 25 PÁ 1 8 15 22 29

SO 7 14 21 28 SO 5 12 19 26 SO 2 9 16 23 30

NE 1 8 15 22 29 NE 6 13 20 27 NE 3 10 17 24

3. Q ČERVENEC 3. Q SRPEN 3. Q ZÁŘÍ

TÝDEN 26 27 28 29 30 TÝDEN 31 32 33 34 35 TÝDEN 35 36 37 38 39

PO 2 9 16 23 PO 30 6 13 20 27 PO 3 10 17 24

ÚT 3 10 17 24 ÚT 31 7 14 21 28 ÚT 4 11 18 25

ST 4 11 18 25 ST 1 8 15 22 29 ST 5 12 19 26

ČT 5 12 19 26 ČT 2 9 16 23 30 ČT 6 13 20 27

PÁ 6 13 20 27 PÁ 3 10 17 24 31 PÁ 7 14 21 28

SO 7 14 21 28 SO 4 11 18 25 SO 1 8 15 22 29

NE 1 8 15 22 29 NE 5 12 19 26 NE 2 9 16 23 30

4. Q ŘÍJEN 4. Q LISTOPAD 4. Q PROSINEC

TÝDEN 40 41 42 43 44 TÝDEN 44 45 46 47 48 TÝDEN 49 50 51 52 1

PO 1 8 15 22 29 PO 5 12 19 26 PO 3 10 17 24 31

ÚT 2 9 16 23 30 ÚT 6 13 20 27 ÚT 4 11 18 25

ST 3 10 17 24 31 ST 7 14 21 28 ST 5 12 19 26

ČT 4 11 18 25 ČT 1 8 15 22 29 ČT 6 13 20 27

PÁ 5 12 19 26 PÁ 2 9 16 23 30 PÁ 7 14 21 28

SO 6 13 20 27 SO 3 10 17 24 1 SO 8 15 22 29

NE 7 14 21 28 NE 4 11 18 25 2 NE 9 16 23 30

Svozový den

Vranovský
zpravodaj
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Ze školní družiny
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Kulturní okénko

Kulturní akce 2012

ÚNOR
Masopustní rej – Náměstí | Recitační soutěž

BŘEZEN
Zájezd do aquaparku | Pálení Morany | Velikonoční dílny | Vranov čte dětem

DUBEN
Pálení čarodějnic

KVĚTEN
Den matek | Zájezd HOBBY – České Budějovice 

ČERVEN
Den dětí | Posvícení 

ČERVENEC
Vranovské kulturní léto

SRPEN
Vranovské kulturní léto | Pouť

ZÁŘÍ
Spanilá jízda pro seniory | Drakiáda

ŘÍJEN
Dýňová strašidýlka | Zájezd Flóra Olomouc 

LISTOPAD
Burza | Loučení se sluníčkem | Zdobení vánočního stromu

PROSINEC 
Čertovský rej | Vánoční dílny | Vánoční koncert | Zpívání u vánočního stromu | 

Silvestr na Náměstí

Podrobnější informace o jednotlivých akcích budou aktuálně zveřejněny vždy na 
www.ouvranov.cz

Změna programu vyhrazena!

Vranovský
zpravodaj
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FOTKY

V areálu místní knihovny 
dne 15. října 2011 tvoření dýňových strašidýlek
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Z činnosti školní družiny

Na začátku října vyrostla v naší družině šmoulí vesnice. Šmoulové se tu rádi zabydleli 
a provázeli nás mnohými činnostmi. Poslouchali jsme pohádky, zpívali písničky, četli komiksy. 
Šmouly jsme také kreslili, vymalovávali a modelovali. Z domu jsme si přinesli alba a vymě-
ňovali si  kartičky.

O šmoulech toho už víme opravdu hodně. Jen si představte, že jsme zvládli sedm šmoulích 
testů! Za odměnu na nás čekalo sladké překvapení – opravdový šmoulí dort, na kterém jsme 
si moc pochutnali.

Jedno pošmourné odpoledne jsme se v družině dali do dlabání dýní. Vyrábění dýňových 
strašidýlek se nám skvěle dařilo. Sice jsme byli celí ulepení a upatlaní, ale výsledek stál 
opravdu za to.

Očekávaný příchod Mikuláše a čerta jsme si v družině krátili tím, že jsme si hráli na 
„peklo“. Náš pekelný program byl hodně pestrý. Nejprve jsme si družinu vyzdobili řetězy 
a papírovými čerty. Pak museli všichni čertíci vyplnit svůj dotazník, aby mohli být přijati do 
Čertí školy. Zde získávali čertovské dovednosti. Čertíci trénovali skok přes pekelný oheň, 
kouleli čertovské kuličky, zkoušeli čertovský běh s hříšníkem v pytli na zádech, hráli karty. 
Každý den jsme sedali okolo pekelného ohně a povídali jsme si o různých čertích záležitos-
tech, řešili zapeklité hádanky, učili se čertovskou písničku, skládali čertí puzzle, poslouchali 
pohádky o čertech.
Čertování vyvrcholilo na „Čertovském reji“, kde jsme předvedli naše čertí běsnění a za-

tancovali si čertí tanečky.
Nyní se už družina ponořila do vánoční atmosféry. Vyrábíme přáníčka a dárečky, čteme 

vánoční příběhy, zpíváme koledy. Vánoční nálada nás zcela pohltila a všichni si ji užíváme...

Dagmar Hromadová

Vranovský
zpravodaj
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Ze školních lavic

11. listopadu jsme se zúčastnili tradičního loučení se sluníčkem, děti zazpívaly několik pěk-
ných písniček pod vedením našich učitelů.

V předvánočním čase chystáme ve škole už tradičně vánoční dílny, a to 15. 12. v 16.00 ho-
din. Vstupné pro děti je opět 20 Kč, pro dospělé necháváme výši částky na dobrovolnosti. Ze 
získané částky alespoň částečně hradíme zakoupený materiál. Touto cestou zveme všechny 
děti, rodiče a ostatní zájemce, kteří si chtějí vlastnoručně vyrobit něco pro vánoční pohodu 
a zkrášlení svého domova, aby neváhali a určitě přišli.

Několik organizačních poznámek na závěr:
Podzimní etapu sběru starého papíru jsme koncem listopadu uzavřeli, podařilo se nám na-

sbírat něco přes 3.000 kg. Na jaře, zřejmě v březnu až květnu, bude probíhat 2. etapa této 
soutěže, která bude vyhodnocena na konci školního roku.

Ve 4. ročníku ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů naše škola opět obsadila 
v rámci Jihomoravského kraje první příčku v kategorii absolutní množství sebraných 
spotřebičů a třetí příčku v kategorii přepočtu na jednoho žáka. 7. 12. jsme se na Kraj-
ském úřadě Jmk v Brně zúčastnili slavnostního předání odměny za tyto aktivity 
na tiskové konferenci, které se zúčastnili zástupci odboru životního prostředí Ji-
homoravského kraje a ředitelka provozního oddělení společnosti ELEKTROWIN 
a.s., Tereza Ulverová.

Sběr elektrospotřebičů stále pokračuje, 5. ročník bude ukončen 10. května 2012. 
Nesmíme sbírat elektrospotřebiče, které mají obrazovku, to znamená monitory 
a televizory, dále baterie, bojlery a tonery do tiskáren. Další zajímavosti, mimo jiné 
práce školní družiny, na našich webových stránkách: www.zsvranov.zde.cz

Mgr. Zdeňka Černošková
ředitelka školy

Vranovský
zpravodaj
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FOTKY

„Začátkem listopadu osázeli žáci naší školy okrasnými keři novou školní zahradu. Již se 
těšíme na jaro, až se krásně zazelená a budeme si ji moci užívat.“

„V listopadu dostali žáci další třídy interaktivní tabuli, celkem máme na škole již 7 tříd vyba-
vených touto audiovizuální technikou. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou žáci devíti 
ročníků spojeni do 7 tříd (spojený je 1. a 2. ročník a dále 4. a 5. ročník), mohou všichni bez 
problémů tato zařízení v plné míře využívat.“
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FOTKY

5. 12. 2011 proběhla mimořádně zdařilá akce „Čertovský rej na náměstí“. V předvečer 
svátku sv. Mikuláše připravila kulturní komise ve spolupráci s dobrovolnými pomocníky a pod 
záštitou Městyse Vranova nad Dyjí pro malé i velké diváky peklíčko, kterému vládl Lucifer 
s čerty. Společně jsme vyčkali příchodu sv. Mikuláše s anděly a byli svědky nadílky, připra-
vené pro všechny přítomné děti. Krásný zážitek to byl jistě pro každého z nás. Obzvlášť 
potěšující byla opravdu velká účast dětí i dospělých. Vždyť co může být pro pořadatele větší 
odměnou, než spokojenost občanů.
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FOTKY

„Naši žáci se podíleli i na výzdobě vánočních stromků na Náměstí a již nyní připravujeme 
předštědrovečerní zpívání pod vranovským vánočním stromem 22. 12. 2011“

8. října 2011 se uskutečnil již 14. ročník vranovské drakiády.
Přestože počasí letos nevyšlo a déšť nás nakonec z pláže vyhnal, několik dráčků se svými 

majiteli se sešlo. Za svoji statečnost byli odměněni půlhodinou pěkného počasí, krásnými 
cenami a tradičně výborným občerstvením paní doktorky Texlové.

„14. Ročník vranovské drakiády“ 
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FOTKY – kácení vánočního stromu
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FATYM
Vánoční pozvání

V době adventu a kolem Vánoc jsou téměř všichni lidé trochu víc vtaženi do zvláštní 
duchovní atmosféry. Upozornila mě na to jedna paní, která se chystá na křest. Říkala, že je 
vždy potěšena, když slyší už dlouho před Vánocemi zpívat koledy a různé vánoční písně. Mně 
to dřív nikdy takto nepřipadalo, vždyť do doby předvánoční – adventní patří písně adventní 
a koledy až zase od Štědrého dne dále. Tak se aspoň toto vždy dodržovalo a dodržuje 
v kostelích.    

Ale tato paní mi pomohla objevit trochu jiný pohled. Když už dlouhé týdny před Vánocemi 
zaznívají vánoční písně, nemusí to být úplně na škodu. Velká část koled totiž vychází 
z tajemství Vánoc – ze skutečnosti, že Bůh se stal člověkem. V tomto světle pak už vše 
vypadá jinak. Celý národ – díky koledám – se vlastně nalaďuje na zbožnou notu a některé 
koledy jsou dokonce modlitbami. Nechci propagovat zavádění koled do adventu, ale když tato 
skutečnost tak samovolně nastala, má to i své klady. Tím se určitým způsobem k modlitbě 
a k vděčnosti za příchod Božího Syna na tento svět připojí i ti, pro které by to bylo téměř 
nemyslitelné. Námitka, že mnozí zůstanou ve svém chválení Boha jen na povrchu, může být 
sice opodstatněná, ale nedovolil bych si nikoho v tomto smyslu posuzovat, protože vždyť 
i zde platí: Kdo soudí, ten bloudí. Již několik roků se cíleně vyhýbám tomu, abych označil 
někoho jako nevěřícího, protože čím víc se setkávám s lidmi a s jejich hlubším hledáním 
pravdy a pojetím života, tím víc mám úctu ke každému z nich a k jejich osobní cestě k Bohu. 
Snad i díky vánočním písním a koledám se otvírá šance pro mnohé, aby se Pánu přiblížili. 

U nás ve Vranově společně oslavíme tajemství příchodu Božího Syna na tento svět na 
Štědrý večer o půlnoci slavnostní bohoslužbou ve farním kostele Panny Marie Nanebevzaté. 
Těším se na ty z Vás, kteří přijdete a i těm ostatním chci alespoň takto popřát opravdovou 
radost, která pramení z Boží lásky, kterou jsme o Vánocích schopni víc vnímat.

Mgr. Marek Dunda Th.D.
farář vranovský


