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Územní plán Podle stavebního zákona 
pozbudou po 31. prosinci 2015 platnosti 
územně plánovací dokumentace sídelní-
ho útvaru nebo zón, územní plány obcí  
a regulační plány schválené před 1. led-
nem 2007. To byl jeden z důvodů, proč 
zastupitelstvo městyse rozhodlo na svém 
zasedání dne 10.3.2011, že pořídí nový 
územní plán pro území městyse. Dalším 
impulzem bylo také to, že schválený územ-
ní plán z 25.3.1994 již neodpovídá sou-
časným požadavkům. Projednání návrhu 
zadání územního plánu bylo k veřejnému 
nahlédnutí v měsíci březnu 2012. Zároveň 
byl vybrán zhotovitel na zpracování do-
kumentace Ing. arch. Jiří Hašek, Urbani-
stické studio Jihlava, který již zpracovával 
nyní platný územní plán. Mezitím proběhlo 

několik jednání s dotčenými orgány a bylo 
podáno několik vyjádření od příslušných 
institucí. Upravené zadání územního plá-
nu schválilo na posledním zasedání 7.6. 
2012 zastupitelstvo městyse. Tento návrh 
zadání byl zaslán zpracovateli územního 
plánu, který na jeho podkladě zpracuje 
návrh Územního plánu Vranov nad Dyjí. 
Určeným zastupitelem při pořizování 
územního plánu byl schválen zastupitel-
stvem místostarosta pan Jan Miklátek. Na 
zpracování územních plánů schválila Rada 
Jihomoravského kraje dotační program.  
O uvedenou dotaci jsme požádali.

   Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse

Z úřadu Městyse
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BytOvé družstvO seniOrů 
Městys Vranov nad Dyjí se dlouhodobě zabývá otázkou využití Ptačího vrchu. Se zajímavou 

nabídkou přišla společnost Eucentrum a.s., Praha, zabývající se Bytovými družstvy seniorů. 
Tyto projekty umožňují zajistit kvalitní bydlení pro seniory a osobám v invalidním důchodu, a to 
včetně celodenního stravování a fakultativních služeb. V současné době probíhají jednání, zda 
využít nabídku, či nikoliv. Projekční kancelář zpracovává projektovou dokumentaci a je v kon-
taktu s příslušnými institucemi majícími možnosti připomínek k danému projektu. Ve stručnosti 
- o co jde. Zařízení není zdravotnické, ani není sociálním ústavem, bydlení je samofinancováno 
fyzickými osobami – členy družstva. Pobyt v zařízení by měl být v ekonomických možnostech 
průměrných občanů. Je zapotřebí si uvědomit, že prakticky ve všech domovech pro seniory se 
dneska platí. Otázkou je kolik, ale hlavně to musí být únosné pro normální lidi s průměrným 
důchodem. Bližší údaje o firmě a Bytových družstev seniorů na www.bydleni-senioru.cz.  Na 
Ptačím vrchu se počítá s kapacitou cca 120 lůžky, mělo by se vystavět 6 – 7 bytových domů, 
na místech stávajících ubytoven, které by se zbouraly. K tomu by se postavilo parkoviště od-
povídající dané kapacitě a další zázemí k relaxaci a sportovním aktivitám. V každém případě 
se projekt na Ptačím vrchu týká nás všech, proto bych byl rád, aby se k předloženému návrhu 
vyjádřilo co nejvíce občanů, ať už individuálně, případně na jednáních zastupitelstev, která se 
budou intenzivně danou problematikou zabývat.           

Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse

revitaliZace náMěstí 
Minulý rok se uskutečnil průtah Vranovem - náměstím, čímž se opravila komunikace, par-

kovací stání, chodníky a vysázely se stromy. Nyní je zapotřebí dodělat ještě některé prv-
ky, které by vylepšily funkčnost a atraktivitu náměstí. Je zapotřebí vyměnit sloupy veřejného 
osvětlení, vyřešit zeleň na náměstí a instalovat vhodný městský mobiliář. V současné době 
architekt zpracovává dokumentaci, podle které bychom po letní sezóně realizovali uvede-
nou akci. Na tento projekt jsme získali z Jihomoravského kraje dotaci ve výši 255.000 Kč.    

Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse

BuďMe k sOBě Ohleduplní 
Stává se obecným zlozvykem, že někteří řidiči parkují na travnatých plochách, svým cho-

váním naznačují, že si neváží krásného prostředí, ve kterém žijeme. Dále znemožňují pracov-
níkům provádět sečení na těchto plochách a můžou také omezit dojezd záchranné zdravotní 
služby či hasičského sboru. Proto žádáme všechny slušné řidiče, aby parkovali na plochách  
k tomuto vymezených. 

 Dalším nešvarem, se kterým se stále častěji setkáváme, je používání různých hlučných do-
mácích pomocníků  /motorové pily, křovinořezy, cirkulárky, sekačky na trávu a.j./ ve dnech 
svátečních a o nedělích. Vážení spoluobčané, buďme k sobě navzájem ohleduplnější a vychut-
nejme si alespoň o svátcích a nedělích klid, který si po celotýdenním shonu zasloužíme.

Marek neveselý

Z úřadu městyse
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vranOvskO ZaháJilO seZÓnu

Dne 14.5.2012 se na Státním zámku ve Vranově nad Dyjí konalo „Zahájení rekreační sezóny Vranov-
sko 2012“. Tuto akci pořádalo Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska, ve spolupráci se subjekty 
cestovního ruchu působícími v okolí Vranovské přehrady. 

Hlavním cílem této tradiční akce bylo seznámení zástup-
ců místních samospráv, podnikatelské veřejnosti a pře-
devším zástupců médií s novinkami nastávající rekreační 
sezóny na Vranovsku.

Ve svém úvodním projevu starosta Městyse Vranov nad 
Dyjí a zároveň předseda Sdružení obcí Vranovska Ing. Ve-
dra vyzdvihl význam Vranovska jako vyhledávané turistic-
ké destinace a seznámil přítomné s tím, že oprava průtahu 
Vranovem nad Dyjí je dokončena a nejsou v plánu žádné 
další opravy a uzavírky, které by nastávající sezónu měly 
ovlivnit. 

Zástupce Povodí Moravy, ředitel závodu Dyje Ing. Mo-
ronga reagoval na nepodložené informace, které se objevují v médiích ve spojitosti s plánovanými 
akcemi na přehradě. Upřesnil především to, že monitorování kvality vody a zásahy k omezení vodního 
květu neovlivní rekreační sezónu a v žádném případě nepovedou k upouštění přehrady. Rozptýlil  fámy, 
které vznikly v souvislosti s opravou koruny hráze. V sezónách 2012 ani 2013 opravy probíhat nebudou 
a letní sezóny tedy nebudou nijak ovlivněny. V případě, že půjde vše podle harmonogramu, měly by 
opravy hráze začít až na podzim roku 2013. Povodí Moravy se pak bude snažit, aby k ovlivnění dalších 
rekreačních sezón došlo minimálně, respektive aby případná omezení byla kompenzována vznikem 
dalších atraktivit (lodní převoz apod.). Ing. Moronga se zmínil též o tom, že předchozí podobné akce 
mnohdy vyvolaly větší zájem hostů o danou lokalitu, neboť se zájemci mohli sami podívat, jak probíhají 
jedinečné technické akce. 

Paní Matulová z TIC Vranov nad Dyjí předala zástup-
cům médií přehled tradičních i nových aktivit a atrakcí 
na Vranovsku. Provozovatelé nových aktivit pak se-
známili přítomné s novinkami sezóny 2012. Hlavními 
novinkami jsou například exkurze do vranovské vodní 
elektrárny, nově koncipované vycházky s certifikova-
ným průvodcem do přírody v okolí Vranova nad Dyjí 
nebo nové zázemí a parkoviště u zříceniny Cornštejn 
na Bítovsku. O zvýšené oblibě NP Podyjí se zmínil ředi-
tel Správy NP Podyjí Ing. Rothröckl, když uvedl, že NP 
Podyjí se stal vítězem internetové návštěvnické ankety 
serveru KUDY Z NUDY. 

V závěrečném neformálním setkání si přítomní vy-
měňovali náměty a zkušenosti vztahující se k rekreač-

ní sezóně a novináři měli možnost oslovit konkrétní respondenty.
Hlavní záměry, to je informování o novinkách, propagace celé rekreační oblasti a předání nezkres-

lených informaci o Vranovské přehradě, letošní akce splnila. Novinové i rozhlasové příspěvky, které 
čerpají z tohoto setkání, jsou průběžně zveřejňovány i v těchto dnech a jsou alespoň drobnými střípky 
do mozaiky ke zviditelnění Vranovska a Bítovska.

Nyní záleží především na tom, aby návštěvníci naší rekreační oblasti byli spokojeni s poskytovanými 
službami a odnesli si zajímavé a příjemné zážitky. Jenom v tomto případě se budou hosté do našeho 

regionu vracet a doporučovat jej dále.         
/Ing. Jaroslav Ryšavý/                                                                              

Vranovský
zpravodaj
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den Matek 
 V neděli 13.5. uspořádal Městys Vranov nad Dyjí společně s MŠ a ZŠ oslavu Dne matek. 

V krásně vyzdobené jídelně MŠ Vranov nad Dyjí se sešlo více než 70 maminek, babiček, 
ale i tatínků a dědečků, aby společně zhlédli vystoupení, které si pro ně připravily děti pod 
vedením svých učitelů. 
Veselé ale i dojemné vy-
stoupení našich nejmen-
ších školkáčků vystřídali 
jejich starší kamarádi ze 
školy a předvedli bra-
vurní taneční, kytarové  
a pěvecké umění, které 
roztleskalo a rozezpíva-
lo všechny přítomné. Na 
závěr dostala každá maminka kytičku a přáníčko vyrobené dětmi.          

/Dagmar Větříčková/                                                                              

hOBBy ZáJeZd 19.5. 2012 
 19. května pořádal Městys Vranov nad Dyjí zájezd  

do Českých Budějovic, kde se jako každoročně 
konala jedna z nejpopulárnějších akcí svého druhu 
v celé České republice - Výstava hobby, která je 
celostátním svátkem zahrádkářů, chovatelů, kutilů, 
stavebníků a všech, kteří se chtějí inspirovat, jak 
změnit, vylepšit a obohatit svůj dům, byt nebo chatu. 
Zájezdu se účastnilo 35 zájemců a dle hodnocení 
přítomných, byla akce zdařilá.

pOsvícení
 Letos již podruhé patřila červnová neděle 

Vranovskému posvícení.V dopoledních hodi-
nách se konala v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie Posvícenská mše svatá.  Odpoledne  si 
přišli na své i milovníci dechovky ,k  poslechu  
a tanci  nám hrála slovácká  kapela Boršičan-
ka. Příjemné odpoledne nám nepokazilo ani 
pár kapek deště a věříme, že stejně hezké 
odpoledne prožijeme i na Vranovské pouti  
dne 12.srpna, kdy nám k poslechu zahraje 
slovácká kapela Šohaji. 

/Miroslava Hanáková/                                                                              
                                                            
                                                                         

kulturní okénko
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pŘipravuJeMe
10.-12.8. vranovská pouť, sportovní hřiště-šermíři, ABBA revival, KVĚTINKA,ONKELS,ohňová show; mše, 
dechovka ŠOHAJI s Jožkou Černým, hudební vystoupení v místních pohostinských zařízeních.
18.8. výlov sektu na Vranovské přehradě: vystoupení VUS Ondráš, Vicomt, Slavnostní zahájení Galavečera 
sektu Lechovice, vyhlášení sommeliérské soutěže, rozhovor s Ing. Janem Hrachovským – sklepmistr VSL, 
prezentace MUDr. Arnošta Růžičky, vystoupení zpěvačky ze Superstar Leony Šenkové, film o Sumci  Lechovi, 
vyhlášení sommeliérské soutěže, vystoupení hudební skupiny Katapult, poděkování, předání šeku Centru 
Paraple, zahájení výlovu sektu ze dna přehrady, slavnostní ohňostroj. V rámci akce výstava aut ŠKODA, SEAT 
a veteránů na pláži Vranovské přehrady od 14.-16. hod. 

vkl – prOGraM kOncertů

Vranovský
zpravodaj
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MateŘská ŠkOla

Jedním ze základních předpokladů úspěšné činnosti mateřské školy je dobrá spolupráce s rodiči dětí. 
A ta se nám díky vstřícnosti rodičů opravdu daří. Pomáhají nám při brigádách zaměřených na opravy  
a úpravy interiérů školy a školní zahrady; v rámci svých možností sponzorují hračky pro děti; podílí se 
na přípravě barevného, indiánského i vitamínového týdne; aktivně se zúčastňují akcí pořádaných školou 

– „Loučení se sluníčkem“, 
„Odemykání“ a „Uzamy-
kání zahrady“, Vánoční 
posezení, Den matek  
a školní výlety. Při po-
sledním výletu na zámek 
Milotice si děti, někteří 
rodiče a učitelky prohlíd-
ku zámku užívali v dobo-
vých kostýmech. Odmě-
nou byla i návštěva ZOO 
v Hodoníně. Všem rodi-
čům za jejich spolupráci 
a pochopení děkujeme   
a těšíme se na následující 
společné setkání v červ-
nu při „Indiánské stezce“               
 
  /Iva Mahrová, ředitelkaMŠ/

Jaro a nadcházející léto probíhalo ve škole ve znamení několika zajímavých akcí.
Velmi zdařilé bylo vystoupení na oslavě dne matek 13.5.2012, Martin Grund recitoval, děvčata 

z 1. stupně opět zazpívala a zahrála na kytary, také se tančilo a sborově zpívalo.
Do přípravy programu se aktivně zapojili všichni učitelé z 1. stupně včetně paní zástupkyně. Školní 

jídelna v MŠ, která posloužila jako sál, byla zaplněná do posledního místa.
Dne 31.5.2012 se konalo slavnostní otevření Zelené školní zahrady. Zahrada poskytuje pře-

Ze školních lavic
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krásný výhled na městečko a vranovský zámek, pohled, který nám všichni návštěvníci Vranova 
závidí. Účast rodičů nebyla nijak početná, což nás trochu mrzelo, přesto jsme si slavnostní oteví-
rání zahrady užili. Učitelé připravili občerstvení, formou sponzorského daru jsme obdrželi spoustu 
sladkých koláčků, děti předvedly vynikající hudební vystoupení, počasí nám přálo. Akce se zdařila. 

U slavnostního stříhání pásky asistovali i pan starosta Ing. Lubomír Vedra a pan místostarosta  
Jan Miklátek.

Zahrada byla zbudována na pozemku místní školy ze státní dotace Ministerstva pro místní rozvoj 
na rok 2011  a podílu městyse Vranov nad Dyjí v celkové hodnotě 435 159,- Kč, z toho dotace činila 
280 000,- Kč. Projekt podal starosta městyse pan Ing. 
Lubomír Vedra.

Na návrhu projektu školní zahrady se podíleli i žáci 
naší školy, kteří byli osloveni s tím, aby se vyjádřili  
a navrhli, co by si přáli na školní zahradě mít.

S cílem co nejširšího využití byla plocha zahrady v 
našem návrhu rozdělena na několik zón, a to výuko-
vou a odpočinkovou – zastřešený altánek s dřevěným 
sedacím nábytkem, relaxační – houpací „ptačí hníz-
do“ a posezení s ohništěm, sportovní – lanové lezecké 
prvky.  

O úpravu terénu se postarali zaměstnanci městyse, 
s pracemi se začalo na jaře 2011.

Ve výběrovém řízení na instalaci herních prvků byla vybrána firma Dřevoartikl Znojmo. 
Na  zahradě byl touto firmou postaven zastřešený dřevěný altánek se sezením a stolky pro 15 až 

20 dětí, v jeho bezprostřední blízkosti byla umístěna tabule na psaní a kreslení, dále na zahradě 
vyrostla lezecká pyramida a vedle ní houpačka – ptačí hnízdo pro několik dětí. 

Pracovníky městyse a přičiněním pana školníka bylo zbudováno i kamenné ohniště s dřevěnými 
lavicemi kolem. Na podzim 2011 se dokončovaly stavební práce, bylo provedeno oplocení a dokon-
čena stavba nového tarasu s dřevěným plotem. Nakonec žáci naší školy provedli osázení zahrady 
keři a stromky. Zahrada se nám opravdu povedla, probíhá zde výuka nejrůznějších předmětů, 
relaxují tady děti školní družiny a konají se zde další akce, jako např. soutěž mladých čarodějnic, 
opékání špekáčků atd.

Do konce školního roku nás ještě čeká, samozřejmě kromě závěrečného hodnocení, několik výletů 
a slavnostní ukončení školního roku den před rozdáním vysvědčení.                   

                                                            /Mgr. Zdeňka Černošková, ředitelka ZŠ/

Vranovský
zpravodaj
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ÚspěŠné FlOrBalOvé JarO
Šumná /28.3.2012/
Po dvou vítězných zápasech - 5:3 
s Šumnou a 14:0 s Pavlicemi - zvítězili 
naši florbalisté na turnaji v Šumné. 

Šumná /23.5.2012/
Naši florbalisté opět zvítězili na tur-
naji v Šumné, který byl odehrán 23. 
května. V prvním zápase porazili Pavli-
ce 5:1 a ve druhém Šumnou 12:2.  

vranov nad dyjí /6.6.2012/
Dalším vítězstvím našich florbalistů skončil 
turnaj žáků 1. - 4. ročníku, který tentokrát 
uspořádala naše škola 6. června. Výsledky 
a fotografie z této akce najdete na strán-
kách www.zsvranov.zde.cz

Z ČinnOsti ŠkOlní družiny

Ke konci dubna jsme se v družině proměnili v čaroděje 
a čarodějnice a zařádili si v rytmu písničky ze známého 
filmu Saxana. Odtud jsme se za velkého povyku přesu-
nuli na školní zahradu, kde jsme se rozhodli uskutečnit 
již pátý ročník 
našich sletů.

 Po zběsilém 
startu jsme se 
ihned vrhli na 
posilující ča-
rovný lektvar 

– FUJTAJBL DRINK, abychom nabrali sílu prow nad-
cházející noc. Po nějakém čase dovádění jsme skládali 
zkoušky odbornosti a zdatnosti – hod pavoukem a ko-
houtím pařátem, jízda na koštěti, hledání hadích maz-
líčků, přenášení dračího vejce, běh s kobylkou na dlani. 
Úspěšné složení zkoušek jsme slavili opékáním špekáčků. Domů jsme si odnesli certifikát o slo-
žení zkoušky a také průkaz opravňující k účasti na čarodějnických sletech.

Radost a nadšení dětí jen potvrdilo, že tato akce byla vítaným zpestřením běžných dnů. Oblíbe-
ným místem pro děti ze školní družiny se stala nově zrekonstruovaná školní zahrada.                                                                  

/Dagmar Hromadová/

spOrt ve ŠkOle 

Vranovský
zpravodaj
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druhÝ rOČník vranOvské kuliČkiády
Ve čtvrtek 3. května probě-
hl na naší škole 2. ročník 
Vranovské kuličkiády. Vítězi 
se tentokrát staly Školní 
popelnice (H. Durdová, K. 
Jakešová, N. Hanáková a A. 
Piwowarcziková) a Gumoví 
medvídci (Kat. Čechová, B. 
Čermák, Pat. Trnka, M. Šu-
ráňová). Fotografie a celko-
vé pořadí družstev si může-
te prohlédnout na webových 
stránkách naší školy.

Jarní Úklid OkOlí hraBěnČiny lOuky
V sobotu 14. dubna zorganizoval Vranovský okrašlovací spolek akci „Jarní úklid okolí Hra-
běnčiny louky“. Necelá dvacítka dob-
rovolníků společně čistila les od vše-
ho, co tam nepatří. Nejčastěji to byly 
plastové odpadky a prkna plná nebez-
pečně vyčnívajících hřebíků. Po dob-
ře odvedené práci se mladší účastníci 
dočkali za svoji pomoc i zasloužené 
odměny v podobě „cesty za pokladem“ 
a závěrečného opékání špekáčků.                                                                                     
/Mgr. Lubor Durda/

Velmi úspěšnou akcí bylo pálení ČarOděJnic 30.4. v areálu zahrady místní knihov-
ny. Byly zde k vidění nejenom soutěže pro vranovské děti, ale zavítali sem i stálí vranovští 
hosté v maskách čarodějů a čarodějnic. Odpoledne plné zážitků zakončili dospělí v místní 
restauraci za příjemného doprovodu country kapely.
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Noc kostelů – Vranov nad Dyjí
Noc kostelů je skvělý počin. Zvídavý návštěvník má možnost dostat se do míst, která nejsou běžně 

přístupná.
Nejinak tomu bylo 1. června ve farním 

kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vra-
nově nad Dyjí. Večerní program krátce 
uvedl pan starosta Ing. Lubomír Vedra. 
Při komentované prohlídce byli hosté se-
známeni s historií objektu, podívali se i do 
sakristie. 

Třešničku na dortu ale návštěvníkům 
připravil pan varhaník Bc. Ivo Prchal, 
který je podrobně a zasvěceně seznámil 
s varhanami, nechal je nahlédnout do 
„útrob“ nástroje, jenž se po restaurování 
v letech 2009 – 2011 stal celorepubliko-
vým unikátem.

Příjemný zážitek umocnil ještě varhanní 
koncert se zpěvem a vystoupení lančovské scholy Paprsek. Během celého večera mohli návštěvní-
ci zhlédnout prezentaci fotografií pořízených během celkové rekonstrukce interiéru kostela. Program 
ukončila mše svatá v 21 hodin.         

 /Zuzana Solařová/

nOc kOstelů

Článek O histOrii FOrMOsy
Se zájmem jsme v posledních dnech pozorovali pohyb kolem oblíbené vranovské restaurace Formosa. 

Po několika letech tápání má Formosa opět nové majitele, kteří by rádi uvedli restauraci do původní slávy. 
Jít na Formosu bylo vždy ve Vranově pojmem a zážitkem a chceme, aby to tak bylo i nadále.

Pravidelně pro Vás budeme vymýšlet různé gastronomické, kulturní i sportovně společenské akce tak, 
aby Formosa opět sloužila jako místo setkávání lidí z Vranova a okolí – říkají svorně provozovatelé restau-
race a pokračují – jakou hospodu si budete přát, takovou pro Vás uděláme!

Uvítáme Vaše podněty a připomínky, jak byste si přáli, aby Formosa do budoucna vypadala. Chceme, 
abyste se u nás cítili jako doma a budeme rádi, když nám řeknete, co pro to můžeme udělat. Naše před-
stavy jsou zatím tyto – kulturně společenský prostor v centru Vranova, televize a internet zdarma, místo 
pro pořádání akcí, galerie a výstavní prostory, jídelna a pizzerie – ale i kavárna a restaurace. Postupem 
času plánujeme restauraci vrátit vzhled z období výstavby – tj. moderní architektura 20. a 30. let minu-
lého století. Přijďte k nám občas ochutnat něco nového. Každý týden Vám představíme nové jídlo, obraz, 
květinu nebo židli …. 

Přejeme si, aby Formosa byla jako dřív domovskou vranovskou hospodou a ne jenom výletní restaurací. 
Svoje poslání chápeme především jako službu obyvatelům Vranova, místo pro pořádání rodinných oslav 
a každodenních setkání „Vranováků“. Restaurace v prvním patře je plánována jako nekuřácká, kouření na 
zahrádce je samozřejmě možné. V suterénu plánujeme otevření nočního klubu, vinotéky či baru s kvalitní 
muzikou. Kromě samotného provozu restaurace Vám zajistíme cateringové služby pro Vaše vlastní akce. 
Formosa si klade za cíl nabídnout vedle kvalitní domácí kuchyně i občasné výlety do světa gastronomie  
a kuchařského umění, tak abychom dostáli našemu sloganu: FORMOSA – ostrov chutí ve Vranově nad 
Dyjí.

Přijměte prosím, všichni, touto cestou pozvání na slavnostní otevření restaurace Formosa v pátek dne 
30.6.2012 s doprovodným programem.

/Ing. Vojtěch Halámek/

Vranovský
zpravodaj
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Zmíněná 33-letá Tatra našeho sbo-
ru dobrovolných hasičů odpočívá  
v teplém sobotním odpoledni 26. květ-
na po výjezdu do katastru Vranovská 
Ves, kde pomáhala uhasit požár lou-
ky v blízkosti lesa. To ještě netuší, co  
ji v následujících hodinách čeká.

V 18.45 hod. dostává velitel zása-
hové jednotky SDH Vranov nad Dyjí 
Libor Miklík pokyn, aby byl připraven 
s řidičem a dalším hasičem zásahové 
jednotky k výjezdu na likvidaci požá-
ru lesa u Bzence. Jak je známo, zde 
zasahují požární jednotky již od čtvr-
tečního odpoledne a lokalizují požár na 
ploše téměř 200 hektarů lesa. Je vyhlášen zvláštní, tedy nejvyšší stupeň poplachu. 

V 19.00 hodin je v místní hasičské zbrojnici vše připraveno na výjezd. Po rychlém vyhodnocení 
situace velitelem zásahové jednotky a ve snaze co nejmenšího zatížení členů zásahové jednotky, 
zejména v jejich pracovním a také soukromém životě, převléká se do zásahového obleku Pavel 
Tasch. K TATŘE rozvážným krokem přistupuje  Jan Maurer, který ji pohlazením po kapotě vybízí k 
co největší aktivitě a provozuschopnosti. 

Po operativním rozdělení úkolů  na odřadišti ve Znojmě vyjíždí kolona zásahových vozidel sborů 
dobrovolných hasičů a požární stanice Znojmo  do 128 km vzdáleného Bzence-Přívozu. 

hasiČi
Tatra  T 148 CAS 32 součástí likvidace požáru lesa u Bzence

MikulOvskO

Ve dnech 9. a 10. května 2012  na-
vštívili náš region starostové z Dob-
rovolného svazku obcí Mikulovsko. 
Ubytovali se ve Vranově, navštívili 
zámek s komentovanou prohlídkou 
kastelánky Mgr. Miroslavy Janíčko-
vé, které tímto děkujeme, krátce si 
prošli přehradu, diskutovali se sta-
rostou Vranova. Poté odjeli na oče-
kávané přijetí v obci Vratěnín. Obcí 
je provedl p. starosta a místopřed-
seda našeho mikroregionu Martin 
Kincl.                     /Petra Matulová/                                                                
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Zde je naše jednotka nasazena ke kyvadlové dopravě pro zásobování vodou.  Nemusí jezdit až 
na čerpací stanoviště do Bzence, k velkokapacitním čerpadlům je okruh jen asi tříkilometrový. Ale 
neproniknutelná tma, lesní cesty  s písečným podložím, hustý dým v neznámém terénu, neustále 
se vířící prach v ostrém větru a naříkání naší TATRY, projevující se hlukem v kabině, naší posádce 
nijak nepřidává na optimismu. 

Nicméně při ranním svítání zjišťují, že i oni se zasloužili o to, že požár se dále nešíří a střídající 
jednotky již budou pouze kontrolovat požářiště a dohašovat případná lokální ohniska požáru. 

Na požářišti u Bzence se vystřídalo přes 1 500 hasičů ze všech krajů naší republiky  včetně hasičů 
ze Slovenska, kteří přijeli se speciální technikou. 

TATRA v Kristových letech dovezla bez sebemenšího zaváhání naši posádku v neděli zpět domů.
Nezbývá nám než poděkovat za provozuschopnost a akceschopnost naší zásahové jednotky 

Sboru dobrovolných hasičů, ale zbývá i otázka k zamyšlení, která byla vyslovena již několikrát:
Jsou  a budou do budoucna sbory dobrovolných hasičů, jakkoliv finančně i materiálně podporo-

vány, plnohodnotnou náhradou za hasičské záchranné sbory s hasiči profesionály? 
Zásahové jednotky obcí jsou sestavovány plně z dobrovolných hasičů, kteří jsou zaměstnáni, mají 

své rodiny, zájmy a koníčky. Přesto musí být 24 hodin fyzicky i psychicky plně připraveni  jak na 
zásahy technické, tak i na likvidaci živelných pohrom. 

A to všechno dobrovolně a kdykoliv v kteroukoliv denní i noční hodinu.  
Jak se vyslovil i ředitel HZS plk ing. Jiří Pelikán: „Pokud bychom s takovým požárem bojovali  

v příštích letech, kdy nám vzhledem k drastickým škrtům v rozpočtu hrozí citelné omezování stavů 
hasičů i počtu techniky, požár by se rozšířil na podstatně větší plochu a způsobil by mnohem vyšší 
škody.“     

Takže všem členům  zásahové jednotky obce SDH Vranov nad Dyjí  včetně vozidla TATRA T 148 :  
 „Díky, že jste ……“                                                                                

/Marta Miklíková/

sOutěž v pOžárníM spOrtu

Prostranství na Ptačím vrchu s překrásným výhledem 
na vranovský zámek se stalo 19. května 2012 místem 
soutěže okrsku SDH v požárním sportu. Slunce a dět-
ský smích byly třešničkou na dortu celého dne. Není 
ani tak důležité, kdo z 6-ti družstev  - SDH Jazovice, 
Lančov, Podmyče,  Starý Petřín, Šafov, Vranov – zvítě-
zil, ale že všichni soutěžící i příznivci požárního sportu 
se zase jednou sešli a prožili hezký den. Pro děti byl 
nejzajímavější skákací hrad a ukázka hasičské techni-
ky, pro hasiče a jejich příznivce zase podívaná na jed-
notlivé soutěžní útoky či nákup hasičských suvenýrů 
nebo konzultace o dovybavení jednotek požární tech-
nikou ve stánku požární výzbrojny. 

Vítězný pohár si odvezli hasiči ze Starého Petřína a nejsympatičtějším hasičem soutěže se stal pan 
Rostislav  Zvonar rovněž ze Starého Petřína.

A Vranovští hasiči ? – měli velkou radost, že zvládli tak náročnou akci připravit a všichni soutěžící 
i návštěvníci byli spokojeni.

Odměny se jim dostalo v podobě výjezdu na konci náročného dne – po 18.00 hod. vyjížděli  
k požáru směr Olbramkostel. 

        /Marta Miklíková/

Vranovský
zpravodaj
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v dubnu své životní jubileum oslavil: 
Albert Štefek
v měsíci květnu to byli:  
Emilie Matiková, Olga Uhlířová, Věra 
Vopelková.
v červnu: 
Zdeňka Divišová, František Matula, 
Vladimíra Matyášková, Marie Stacho-
vá, Anna Šalomonová
Tito občané oslavili životní jubilea 
55,60,65 a 75 let. 
V květnu své krásné životní jubile-
um 90 let oslavila paní květoslava 
prodělalová.
Pan starosta ji osobně navštívil a jis-
tě hovořil za nás za všechny, když jí poblahopřál do dalších let hlavně pevné zdraví  
a stále hodně optimismu, elánu a energie. 
s potěšením jsme přivítali narození miminek: 
Ema Šalomonová, Vojtěch Franek, Šimon Doubek. 
rozloučili jsme se: 
Augusta Benešová 

OsOBní asistenti pOMáhaJí lideM s pOstiženíM
Oblastní charita Znojmo nabízí lidem se zdravotním postižením službu, která jim umož-

ňuje žít ve svém domácím prostředí. Osobní asistenti pomáhají nejen dospělým lidem, 
ale i dětem s tělesným i mentálním postižením, a to např. při docházce do mateřských 
nebo základních škol. Asistenti uživatelům pomáhají se vším, co vzhledem ke svému 
postižení nezvládnou sami, např. s  oblékáním, přesuny z postele na invalidní vozík, po-
dáváním stravy, hygienou nebo doprovody tam, kam potřebují. Kromě toho také osobní 
asistence nabízí svým uživatelům i možnost přepravy jejich vozidlem nebo vozidlem 
Osobní asistence Znojmo, které je speciálně bezbariérově upravené pro převoz osob 
upoutaných na invalidní vozík. Osobní asistence je poskytována v celém znojemském 
regionu a v tu dobu, kdy uživatelé potřebují, tzn. 24 hodin denně včetně víkendů. 
Všechny informace zájemcům o službu podá Bc. Markéta Bílková na tel:  515 221 887 
nebo 604 294 188. 

                                                  /Bc. Markéta Bílková, vedoucí Osobní asistence Znojmo/

charita

spOleČenská ruBrika
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O vranOvě v dávné dOBě,  
aneB Čtení Z první vranOvské krOniky

Historie školství ve Vranově
     První škola ve Vranově byla zřízena v r. 1623, byla německá a měla jednu třídu. Škola byla  
v pronajaté místnosti v domě čp. 34, dříve čekárna ČSAD. Prvním učitelem byl Norbert Schwarz. 
Výuka byla jen večer, přes den musely děti vypomáhat na polích a podílet se na chodu domác-
nosti. Učil se jen katechismus a čtení, a to chlapci i děvčata. Počty se učili jen chlapci. Pan učitel 
byl i kronikářem a sepsal události ve Vranově v době „švédské“, tedy třicetileté války. Jeho plat 
byl velmi malý, ročně 27 ft, takže si přivydělával soustružnickou živností. Působil do r. 1666, pak 
nastoupil jeho syn, který výuku rozšířil o psaní. Budova na náměstí byla v r. 1726 přebudována na 
školu a byl zde i byt učitele. Tato škola sloužila až do r. 1859, kdy byla již v nevyhovujícím stavu 
a tak vrchnost pronajala horní trakt v Helenině Ville“, tj. dnešní škola, čp. 157, pro účel výuky.  
V r. 1882 bylo na škole 250 žáků, proto se budova musela upravit na více učeben. V r. 1896 měla 
škola 112 chlapců a 107 děvčat a vyučovaly se již ženské ruční práce. 
V r. 1902 koupila obec od vrchnosti za 1680 Kč školní budovu čp. 157, tj dnešní školu, která ale 
stavebně nevyhovovala. Proto se v r. 1906 začalo s bouráním a přestavbou starého objektu na 
měšťanskou školu a to na popud školního inspektora Jana Papouška. Práci dostal zadanou zed-
nický mistr Engelbert Stohl za 50.657 K. Kolaudace byla již 27.8. 1907 a celková cena byla 73.600 
K. V době úprav školní budovy byly provizorní učebny v budově bývalé keramičky – mlékárny 
– Tesly.
Zpočátku byly do školy přijímání jen chlapci, až od r. 1909 i děvčata, prvním ředitelem byl jme-
nován okresním hejtmanstvím pan ředitel J. Papoušek, který v době první světové války, kdy 
byl nedostatek učitelů, byl jediným vyučujícím na škole. V kronice z této doby je zmíněno, že ve 
dnech 11.10. – 4.11. 1918 byla výuka přerušena a škola byla uzavřena, řádila španělská chřipka. 
R. 1919 okresní hejtmanství podalo návrh na zřízení české školy ve Vranově, ale obecní zastu-
pitelstvo a německá školní rada byli proti, přijali jen závazek, že bude čeština jako nepovinný 
předmět výuky pro žáky od 2. třídy. Přes veškerý odpor a překážky se podařilo nakonec okresní-
mu hejtmanství prosadit zřízení „české menšinové jednotřídní školy“, která ale zpočátku neměla 
budovu, byla po soukromých domech, např. v domě  čp. 33 na ul. 9. května, pak v hotelu Schi-
merka čp. 2, nebo bývalé pekárně čp. 46, což je dům postavený v r. 1895. Později zde byly byty 
zaměstnanců Státního statku – dům na náměstí. Školáků byla asi 15 a nakonec na nátlak rodičů, 
kteří zorganizovali protest pod vedením odvážného Aloise Veselého, ale i za podpory vrchního 
strážmistra Fr. Pálka, česká menšina získala v měšťanské škole jednu třídu. 
V r. 1935 byla postavena nákladem státu česká škola a to v těsném sousedství měšťanské školy. 
Pozemek i se zahradou daroval české menšině tehdejší majitel vranovského panství hrabě A.Z. 
Stadnicki. V r. 1938 měla 3 třídy, kde vyučovali tři učitelé a to pan řídící Josef Veleba, paní učitelka 
Marie Homolová a paní učitelka Ludmila Mikulicová. V r. 1937 měla německá měšťanská škola 
128 žáků ve třech třídách.  Po mnichovském diktátu museli čeští učitelé opustit ihned Vranov  
a škola, školka i Dětský domov – sirotčinec, byly obsazeny. Nepodařilo se skoro nic zachránit, věci 
z mateřské školky české vojsko odvezlo do Bítova, Blížkovic a Pavlic, ale nakonec i to se muselo 
Němcům ve Znojmě vrátit. Po skončení války 9.5. 1945 převzali vranovští čeští občané správu 
nad městem a započal odsun Němců, který trval až do podzimu 1946. Před osvobozením měl 
Vranov 1150 obyvatel. Školní rok na národní škole byl zahájen 3.9. 1945, do školy bylo zapsáno 
40 dětí a ředitelem byl jmenován Vladimír Vavříček, který tuto školu spravoval až do r. 1953, tj. 

Vranovský
zpravodaj
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do doby, kdy školy splynuly v osmiletku. Učilo se v r. 1945 jen ve dvou třídách. V r. 1948 – 49 
byla již čtyřtřídní národní škola a v r. 1950 pětitřídka. Celkem do školy bylo zapsáno asi 130 dětí.
1.8. 1945 ředitelem měšťanské školy byl ustanoven Nedvědický Jiljí, hlavním úkolem bylo získat 
žáky k výuce z okolních vesnic západně od Vranova, ale i Onšova a Čížova. Zápisy dětí se pro-
váděly přímo v obcích, byl ale problém s dojížděním. Zpočátku děti chodily pěšky, pak se pořídil 
autobus a různé spolky přispívaly na jízdné žákům. Např. Ústřední matice školská 15 000 Kč, 
Strana sociálně demokratická 7 500 Kč. V r. 1945 na zahájení školního roku šel průvod z náměstí 
až ke škole, bylo zapsáno na povinnou školní docházku 135 žáků. V r. 1947 byl do školy zaveden 
vodovod s pitnou vodou, náklad 27 000 Kč uhradila správa obce Vranova v plné výši sama. Aby 
nemusely přespolní děti dojíždět, v budově č. 231 na Havlíčkově ulici, byl zbudován internát, ale 
rodiče nebyli ochotni přispívat na jeho provoz, a tak byla budova dána k dispozici dětskému do-
movu, který spravovala správkyně A. Růžičková. V r. 1948 přispěl prezident Dr. E. Beneš částkou 
10 000 Kčs na dojíždění přespolních žáků. V r 1946 se dětem začalo vařit a to vydatné polévky, 
mléko a kakao, s ročním nákladem 9 000 Kč. Práci v kuchyni obstarávaly učitelky, starší žákyně 
a matky dětí. 1.2. 1951 začala fungovat Družina mládeže. 1.10. 1951 po 40 letech ukončil učitel-
skou činnost p. ředitel Nedvědický Jiljí a na jeho místo nastoupil Jindřich Ševčík. V r. 1954 byla 
nová organizace školství a vznikla Osmiletá střední škola, ředitelem byl J. Ševčík a zástupcem 
V. Vavříček. Ve školním roce 1960 – 61 byla povinná školní docházka rozšířena na 9 let a název 
školy se změnil na Základní devítiletou školu a jejím ředitelem byl Mir. Auer a školníkem Josef 
Pánek a Jaroslav Bobek.  
V r. 1945 bylo ve škole 135 žáků v 5 třídách, postupně počet žáků narůstal a ve školním roce 
1960 – 61 bylo 461 žáků ve 14 třídách. V tomto roce působilo na škole 17 učitelů, 7 pomocných 
zaměstnanců, na škole byla realizována kanalizace a instalovány splachovací záchody. Následu-
jící léta historie školy jsou nám již známy, protože jsme současníci, spolužáci, kteří se potkávají  
a mohou zavzpomínat, jak to v uplynulých letech bylo. Škola má od r. 1961 vedenu svou kroniku 
s ilustracemi učitele Zuhly, nyní s fotografiemi, a to velmi pěkně vedenou. 
Je potěšující, že úroveň školy ve Vranově, jak se mohli zastupitelé obce osobně přesvědčit při 
prohlídce školy, je na velmi vysokém stupni nejen v odbornosti pedagogického sboru, ale i v nad-
standardním vybavení tříd. Rodiče mohou být vděční, že jejich děti mají zajištěno vzdělání na tak 
vysoké úrovni moderní pedagogiky. Nezájem rodičů o akci otvírání „Zelené školní zahrady“, která 
je jedinečným projektem tohoto druhu na školách, je zklamáním pro ředitelku školy a učitele, 
kteří se s nadšením podíleli na realizaci projektu. Nevděk světem vládne….

    /MUDr. Alena Horná/
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