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ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ
Úřední hodiny pro veřejnost

Den Úřední hodiny
Pondělí 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00
Úterý 8.00 – 11.00
Středa 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 11.00
Pátek 8.00 – 10.00

V případě potřeby a po telefonické domluvě 
Vám rádi vyhovíme i mimo uvedený čas v naší 
pracovní době.

Pracovní doba

Den Pracovní doba
Pondělí 6.30 – 11.30 12.00 – 17.00
Úterý 6.30 – 11.30 12.00 – 14.00
Středa 6.30 – 11.30 12.00 – 17.00
Čtvrtek 6.30 – 11.30 12.00 – 14.00
Pátek 6.30 – 11.30 12.00 – 13.00

Kontakty na jednotlivé pracovníky:
Miroslava Hanáková 
515 225 901 | hanakova@ouvranov.cz
Ing. Lubomír Vedra 
515 225 902 | vedra@ouvranov.cz
Ing. Petr Grund 
515 225 903 | grund@ouvranov.cz
Jana Kocholová 
515 225 904 | kocholova@ouvranov.cz
Lenka Franeková DiS. 
515 225 905 | franekova@ouvranov.cz
Bc. Dana Vaculová  
515 225 906 | ucetni@ouvranov.cz
Soňa Kudrová 
515 225 907 | kudrova@ouvranov.cz
Miloš Pigal 
515 225 908 | pigal@ouvranov.cz
Marie Mynaříková 
515 225 909 | mynarikova@ouvranov.cz

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení a milí spoluobčané,
ač je to neskutečné, tak čas letí a konec roku se 
nám kvapně blíží. Právě končící rok 2017 přinesl 
do našich osobních a pracovních životů radostné 
a šťastné okamžiky, ale bohužel také nechyběly 
pravděpodobně události, které byly nepříjemné 
a možná také smutné. Co se týká městyse, po-
dařilo se realizovat spoustu zajímavých projektů, 
které jednak zkrášlily a zpříjemnily život trvale 
bydlícím, ale i návštěvníkům a rekreantům naše-
ho městyse. V tomto trendu chceme pokračovat 
i v příštím roce. Máme již schválené některé do-
tace a po novém roce budeme podávat další žá-
dosti o dotace na ministerstva a kraj. Samozřej-
mě na některé akce, na které nebudou vypsány 
dotační tituly, budeme realizovat z vlastních 
zdrojů. Na prosincovém zasedání zastupitelstva 
městyse schválíme rozpočet na rok 2018, kde 
budou také zapracovány investiční projekty na 
uvedený rok. 
Máme čas adventu, před námi jsou Vánoce 
a nový rok. Advent je doba radostného očekává-
ní příchodu Spasitele, příprava na Vánoce, doba 
rozjímání, dobročinnosti, ale také zklidnění. Bo-
hužel v poslední době jsme z adventu udělali 
byznys a konzumní Vánoce, spojené s nákupním 
šílenstvím, úklidem, shonem a klid a rozjímání, 
kterému byl původně advent zasvěcen, jsou 
dávno ty tam.
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych poděkoval 
jménem svým, zastupitelů a zaměstnanců úřadu 
městyse všem těm, kteří se zapojili do veřejného 
života v našem městysi a přispěli tím ke zlepšení 
a zkvalitnění běžného žití v našem městysi. Přeji 
vám, abyste advent a vánoční čas prožili s poci-
tem vnitřního uspokojení a nový rok 2018 ať se 
vydaří, hodně štěstí, pohody, úspěchů v osobním 
či pracovním životě a to hlavní – pevné zdraví.

Ing. Lubomír Vedra, 
starosta městyse
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Jednou ze zdařilých akcí pro žáky v podzimním období byl hudebně vzdělávací pořad, se kterým k nám 
zavítalo interaktivní didaktické hudební divadlo ABRAKA MUZIKA ve čtvrtek 12. října.

Spoustu zážitků si přivezli žáci vranovské školy se svými učiteli z týdenního pobytu v 2. polovině 
října z ostrova Kypr, kde plnili další úkoly týkající se dvouletého projektu Erasmus+. Hostiteli byly 
rodiny studentů školy v Pera Choriou-Nisou, vzdálené 25 km od Larnaky. Děti poznaly zblízka kulturu 
řeckých Kyperčanů, jejich pohostinnost a přátelství. 
Ve škole si žáci všech zúčastněných států – Kypru, Itálie, Polska a České republiky - představili typické 
zvláštnosti jednotlivých zemí pomocí prezentací. Každá skupina připravila pro ostatní typické jídlo své 
země, navzájem se učili národní tance, zdokonalovali se v anglickém jazyce, sportovali a společně 
pracovali na plnění dalších úkolů projektu Erasmus+.

Přivítání ve škole Naše česká skupina
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Kyperská strana připravila pro všechny hosty několik zajímavých výletů, na kterých se žáci seznámili 
s archeologickými památkami starých až sedm tisíc let, prošli se po starých uličkách hlavního města 
Nikosie, se zájmem si poslechli vyprávění o utrpení řeckých Kyperčanů po vojenské invazi a turecké 
okupaci v roce 1974. Poznali zajímavá místa ve vnitrozemí, ale navštívili i přímořská letoviska a koupali 
se v teplém moři.

Vranovský
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O tom, jak se projekt daří a jak byli naši žáci spokojeni, svědčí jejich postřehy z jednotlivých pobytů, 
které měli zcela zdarma. Zde jsou některé z jejich dojmů z posledního setkání:

„Zúčastnil jsem se zajímavého projektu ERASMUS+, který proběhl na ostrově Kypr, kde jsem byl hostem 
studenta školy v Pera Choriou - Nisou. Projekt proběhl v týdnu od 15. 10. 2017 do 22. 10. 2017.  Zpo-
čátku jsem měl strach z toho, co mě čeká. Nikdy jsem necestoval tak daleko bez své rodiny. I když jsem 
měl informace o Kypru, jeho obyvatelích a kultuře, netušil jsem, jak vše bude probíhat. Největší strach 
jsem měl z toho, že si nebudeme rozumět a mé znalos   anglického jazyka budou pro běžné dorozumění 
nedostatečné…
…Závěrem bych chtěl uvést, že jsem si z pobytu na Kypru odvezl spoustu krásných nezapomenutelných 
zážitků. Moc se mi líbila kyperská kultura a památky. Taktéž pobyt v rodině byl zajímavý, seznámil jsem 
se s životem lidí na tomto krásném ostrově, poznali jsme zajímavá místa a navázali nová mezinárodní 
přátelství. Na Kypru se mi moc líbilo a chtěl bych poděkovat učitelům za realizaci projektu a rodině svého 
nového kamaráda za poskytnu   zázemí v průběhu pobytu.”

„V polovině října roku 2017 jsem se zúčastnil výměnného pobytu na Kypru v rámci projektu Erasmus+. Ni-
kdy jsem ještě neletěl letadlem, a tak jsem měl obavy. Ale let byl super a moc se mi líbil. Z le  ště v Larnace 
nás odvezli ke škole v Pera Chorio, kde už si nás rozebrali do rodin. Moje náhradní maminka byla pěkná 
a hodná a dobře vařila…. 
…Autobusem jsme jeli do hlavního města Kypru - Nicosie, kde mají moc krásné památky…
…Poslední den jsme jeli na celodenní výlet, kde jsem zjis  l, jak kdysi Kypřané žili a stavěli si domy. To mě 
zaujalo, bylo to poučné…
…Poslední ráno jsme vstávali dřív, protože jsme už bohužel odlétali domů. Moc se mi nechtělo, ještě 
bych tam zůstal, protože tam bylo krásné počasí, našel jsem si nové kamarády, rodinu a naučil se mluvit 
anglicky. Byl to „nice trip”. Na začátku se mi nechtělo odjet z Česka a na konci z Kypru. Byla to skvělá 
a zajímavá zkušenost.”

Odlet z KypruStarobylé městečko Lefkara
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Zatím poslední událostí bylo vystoupení našich žáků s hudebním programem na tradiční podzimní akci 
Loučení se sluníčkem, která se konala v pondělí 13. listopadu. 

Mgr. Zdeňka Černošková, ředitelka ZŠ

Co byste rád změnil nebo zlepšil, aby se nám 
tu lépe žilo?     
K turistické atraktivitě Vranova nad Dyjí již před 
2. světovou válkou přispělo i postavení přehrady 
(později nazývané „moravský Jadran”). Vranov se 
postupně stal významným turistickým centrem let-
ní turistiky a to zejména po roce 1950, kdy byla 
výrazně snížena možnost vycestovat k moři (po-
kud pominu neskutečně studené Baltské moře). Po 
období, kdy řada lidí využila po roce 1990 možnost 
vycestovat do kdysi téměř nepřístupných zemí 
celého světa, nastal ještě okolo roku 1998 určitý 
vzestup domácí turistiky.             
V současnosti Vranovu a turistice výrazně ubližuje 
dlouhodobá oprava koruny hráze Vranovské pře-
hrady. Vranovu podle mne chybí širší nabídka ak-
tivit, kdy není v letní, ale hlavně v jarní a podzimní 
sezoně zcela ideální počasí. Myslím, že zde záleží 
také na spolupráci všech podnikatelů v turistickém 
ruchu. Je třeba soustředit prostředky na zajištění 
vyžití dětí ale i dospělých, ať již zajištění dětských 
hřišť, což se i díky dotacím již částečně řeší. Za 
zváženou určitě stojí i krytý či vyhřívaný venkovní 
bazén, ať již jako součást některého z ubytova-
cích zařízení, či v majetku městyse. Myslím si, že 
mimosezonní pobyt by bylo možné propojit nejen 
s mimořádnou návštěvou vranovského zámku či 
hradu Bítov. Další možností je nabídnout pro víken-
dové pobyty prohlídku nejen Znojma, ale i rakouské 
zříceniny hradu Hardegg či nedalekého zámku Rie-
gersburg (výklad v češtině by neměl být problém). 
Obdobně se nabízí i organizované cykloturistické 
výlety s průvodcem. V nabídce pobytu ve Vranově 
by neměla chybět možnost výletu do Vídně, ať již 

vlastním autobusem či s cestovními kancelářemi ze 
Znojma. Do Vídně se dá pohodlně na 1 den vyces-
tovat i soukromě výhodným vlakovým spojením. 
Podle mého názoru je velký problém Vranova těžká 
nákladní zejména kamionová doprava. Nejen, že 
obtěžuje obyvatele městyse a turisty, ale výrazným 
způsobem poškozuje nedávno rekonstruovanou 
a vylepšenou silnici od Lesné do Vranova a dále 
pokračující buď směr Lančov, nebo Podmyče. Ve 
stoupání k zámku a dále k bývalému statku zde na-
víc dochází k již výraznému posunu krajnice do Fe-
líciina údolí a níže pod zámkem do údolí Dyje. Po-
praskaný asfaltový povrch je nejen v serpentinách 
od Onšova, ale také ve stoupání k zámku a dále 
směrem na Podmyče. Silnice (jak je u nás často 
vidět i v Krkonoších) již má praskliny uprostřed po 
nedokonalém spojení samostatně položených dvou 
silničních pásů. Tyto praskliny jsou minimálně nebo 
vůbec zality asfaltem. Přitom v sousedním Rakous-
ku je oprava prasklin, pokud se vůbec vyskytnou, 
zcela běžná v okolí Langau či jinde. 
Mám obavu, že ve Vranově již v letošní zimě po 
dešti či tání sněhu ve dne a mrazech v noci dojde 
k dalšímu poškození vozovky a případně ke vzniku 
výtluků. Rozhodně by prospělo, což je asi nereál-
né, aby průjezd těžké nákladní techniky Vranovem 
byl zpoplatněn (vybrané prostředky by pak mohly 
sloužit na opravu poškozených komunikací). Další 
možností je omezení nákladní dopravy (až na vý-
jimky) do 5 t na silnici směr Podmyče a Šafov. Pod-
nikání v cestovním ruchu je dlouhodobá činnost. 
Proto doufám, že ve Vranově stále nejsou vyčerpá-
ny možnosti rozšíření a přínosu turistického ruchu.                                                           

Za rozhovor děkuje Petra Matulová

ROZHOVOR
Pokračování  II. část  s vranovským chalupářem a turistickým průvodcem J. N.

Vranovský
zpravodaj
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POSEZENÍ SE SENIORY
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SVATOHUBERTSKÁ MŠE
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ŠKOLÁCI VE VRANOVĚ UCTILI STÁTNÍ SVÁTEK

KROKODÝL

Den vzniku našeho samostatného státu uctili ob-
čané, ale především žáci Základní školy ve Vrano-
vě nad Dyjí ve středu 25. října. 
Setkání žáků s představiteli obce v parčíku 

u pomníčku bylo netradiční. Pan starosta 
Ing. L. Vedra kladl dětem otázky týkající se vý-
znamu a vzniku našeho samostatného státu. 
K překvapení přítomných děti věděly, kdo byl 
T. G. Masaryk a co tento významný den znamená. 
V krátkém proslovu starosta přednesl historická 
fakta spojená s tímto datem. Byla připomenuta 
historie památníku,  který byl opraven v r. 2013 
na základě objevených zápisů ve staré kronice 
obce Vranova nad Dyjí. Účelem slavnostního se-
tkání byla snaha vedení obce připomenout mla-
dé generaci důležitost historického data. Krásné 
slunné podzimní počasí přispělo k důstojné a pro 
děti poučné akci, když samy jako nejmladší gene-
race položily věnec k památníku.

MUDr. Alena Horná

Mnozí z nás mají ještě v živé paměti, zajímavou 
a milou událost, která se udála před rokem. Ano, 
vzpomínáte správně. Jedná se o žehnání knihy 
paní Gabriely Hradecké Domácí kváskové peče-
ní. Věřím, že i mnohé z vás při takovéto události 
naplňují podobné pocity jako mne: radost, uzná-
ní dokonce i jakási hrdost, že od nás z Vranova, 
vzešlo něco, co může zaujmout mnoho lidí i jinde, 
a co slovy básníka „jaksi posouvá lidstvo kupře-
du.” Po pravdě nepřeháním, protože tato kniha 
zaujala a inspirovala mnohé.
Vzpomínka na její žehnání inspirovala i nás 
k navázání na tuto chvályhodnou zkušenost. 
V rámci tiskového apoštolátu FATYMu zvaného 
A.M.I.M.S. se nám totiž podařilo vydat novou kni-
hu s názvem Krokodýl aneb Můžeš růst. Už její 
náklad 45.000 výtisků, svědčí o tom, že má co 
říci. Jedná se ve skutečnosti o nové vydání velmi 
úspěšné brožurky Můžeš růst, kterou jsme dříve 
vydali s nebarevnou obálkou. Obsahuje záznamy 
z 36 vranovských kázání z měsíčních poutí Nový 
Jeruzalém, které bývají ve vranovském koste-
le vždy 15. dne v každém měsíci.  Kniha vznikla 
nečekaně a poměrně zvláštním způsobem: paní 

Ing. Markéta Voříšková si dělala z těchto kázání 
poznámky, které pak na lístcích rozdávala těm, 
kteří se nemohli bohoslužby účastnit a některé 
z jejich zápisků se objevily i na různých nástěn-
kách, takže mohli mít užitek z promluv o duchov-
ním životě i někteří další, kteří se jich přímo v kos-
tele neúčastnili. A jak píše v úvodu ke knize otec 
Pavel Zahradníček, byl to právě on, kdo přišel 
s nápadem, tyto její poznámky vydat knižně. Po-
kud by někdo čekal v knize něco z brusu nového, 
bude zklamán, jedná se však o myšlenky ze sta-
rých duchovních příruček, které už dnes již téměř 
nikdo nezná, a přitom jde o rady velmi užitečné 
a účinné. Tato útlá brožurka, tedy bude ofi ciálně 
představena a požehnána ve vranovské knihovně 
v pondělí 29. 1. v 18.00 hodin. Součástí programu 
bude též seznámení s dalšími knihami vydanými 
v rámci tiskového apoštolátu FATYMu ve Vrano-
vě. Účastníci této malé slavnosti se na její závěr 
mohou těšit na drobný dárek v podobě této knihy.

P. Marek Dunda
farář ve Vranově n. Dyjí

Vranovský
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ČERTI
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ADVENT VE VRANOVĚ NAD DYJÍ

Krásné předvánoční adventní období pro někoho 
bývá naplněné stresem, pro mnoho z nás však zna-
mená období klidu a těšení se na Vánoce. Společně 
se snažíme užít si předvánoční období co nejvíce. 
Letos vyšla první adventní neděle na 3. prosince, 
ale ve Vranově nad Dyjí, na našem náměstí, jsme 
zahájili advent již v pátek 1. prosince, kdy jsme 
společně s dětmi ze základní a mateřské školy 
slavnostně rozsvítili vánoční strom, který nám le-
tos věnoval náš pan místostarosta Jan Miklátek.  
Strom posvětil otec Marek, děti si nazdobily malé 
stromečky a v neděli 3. prosince jsme si zapálili 
první svíčku na adventním věnci.  
Svíce na věnci nepředstavují pouze čtyři advent-
ní neděle, ale v křesťanské tradici jsou vnímány 
jako symboly. 
První svíce by nám měla přinést mír, druhá víru, 
třetí lásku a čtvrtá naději, naději na lepší budouc-
nost, a to jsou pro nás, dospělé, především naše 
děti, pro které chceme jen to nejlepší. 
V úterý 5. prosince v předvečer svátku sv. Mikuláše 
se na našem náměstí proběhla čertovská družina 
a děti s netrpělivostí čekaly na mikulášskou nadílku.
V sobotu 9. prosince ožilo vranovské náměstí vá-
nočním jarmarkem. Jarmark už má u nás tradici, ale 
letos byl se změnou pořádaný v sobotu. V devět 
hodin ráno pan starosta jarmark slavnostně zahá-
jil a na náměstí dýchlo kouzlo Vánoc. Za to patří 
především dík prodejcům u stánků, tedy i šikov-
ným Vranovačkám a Vranovákům se svými vý-
robky a produkty. Mohli jsme si zakoupit vánoční 
dárečky a přitom se zahřát svařáčkem či medovi-
nou. V odpoledním programu vystoupily se svým 
programem děti z Mateřské a Základní školy ve 
Vranově nad Dyjí. Nejmladší návštěvníky opět po-
těšila Ježíškova pošta, která byla otevřena po celý 
den. V odpoledních hodinách jsme vyhodnotili 
VII. ročník soutěže o nejlepší vranovskou 
vánočku. Minulé ročníky jsme si už povídali 
o vánočce jako takové, kde se vzala, jaká by měla 
být, že zhotovit vánočku nebylo a není jednoduché, 
a proto se při přípravě těsta, pletení a pečení vá-
nočky udržovaly různé zvyky, které jí měly zajis-
tit zdar. Hospodyně měla zadělávat v bílé zástěře 
a šátku, neměla mluvit, při kynutí těsta měla vy-
skakovat vysoko do výšky. Připálená nebo natržená 
vánočka věštila nezdar. Vánočka je dodnes nezbyt-
nou a nepostradatelnou součástí vánočních svátků, 
ať pečená doma nebo koupená v obchodě. I dnes 
jsou zruční jedinci, kteří dovedou spodní pletenec 

zhotovit ze sedmi pramenů anebo upletou celou 
vánočku najednou ze šesti pramenů. Největší vá-
nočka byla upečena v Krásné Lípě už v roce 1867 
a vážila 400 kg. Nejdelší česká vánočka byla upeče-
na pracovnicí Pekařství Adélka z Pelhřimova v pro-
sinci 1998, byla dlouhá 450 cm a vážila přes 500 kg, 
ale všechny přítomné zajímalo víc, že do VII. roční-
ku soutěže „O NEJLEPŠÍ VRANOVSKOU VÁNOČKU” 
vyhlášené starostou městyse Vranov nad Dyjí bylo 
přihlášeno 23 vzorků. Opět všechny vzorky přihlá-
šené do soutěže byly opravdu nádherným originá-
lem, co hospodyně, to jiná vánočka. Do soutěže 
se zapojily i „pekařky” přespolní. Soutěž o nejlepší 
vranovskou vánočku byla rozdělena do dvou kate-
gorií: vánočka tradiční 16 vzorků a vánočka netra-
diční 7 vzorků. Porota, která neměla lehkou práci, 
pracovala ve složení – Ilona Novotná, Jana Krčálová 
a Jaroslav Doubek (Sany) a hodnotila především 
chuť a vzhled. 
Po celý den byly vzorky vystaveny v prostorách úřa-
du městyse – zde hodnotili všichni ti, kteří výstavu 
zhlédli a jako nejhezčí vánočku dle oka označili tra-
diční vánočku, kterou upekla paní Miluška Švajková. 
Umístění 
v kategorii VÁNOČKA PLETENÁ
1. místo – Eva Klimešová
2. místo – Hana Sedláková
3. místo – Miluška Švajková
4. místo – Táňa Svozilová
5. místo – Marie Prodělalová
kategorie VÁNOČKA NETRADIČNÍ
1. místo – Ema Pisková
2. místo – Ester Pisková
3. místo – Alena Šárová
Ceny do soutěže věnoval Městys Vranov nad Dyjí 
a Country saloon, pan Doubek, za což mu patří 
velký dík. Zároveň děkujeme všem soutěžícím, jak 
z Vranova nad Dyjí, tak i z blízkého okolí, kteří se 
do soutěže přihlásili, a už teď se těšíme na příští, 
již VIII. ročník. 
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří se podílí na každoročním pořádání jarmar-
ku, protože bez vaší pomoci se taková akce za-
jistit nedá. Stejně tak děkujeme všem, kdo přišli 
jarmark navštívit, protože ani bez vás by to jed-
noduše nešlo, a už se těšíme na další rok a ne-
zapomeňte – čas adventu by pro nás měl být 
časem smíření, rozjímání a zamyšlení se 
nad uplynulým rokem. Proto všem přejeme 
krásný advent.

Vranovský
zpravodaj
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Vranovský zámek čeká o Vánocích štědrá nadíl-
ka v podobě nové střechy. První etapa generální 
obnovy střešního pláště, která zahrnula východní 
křídlo a sál předků, bude ještě v prosinci dokon-
čena. Práce započaly na podzim loňského roku 
a v jejich průběhu se na zámku vystřídalo přes 
60 řemeslníků – lešenářů, tesařů, pokrývačů, 
klempířů, zedníků a natěračů. Projekt počítal ne-
jen s kompletní výměnou krytiny, ale i s opra-
vami poškozených částí původního barokního 
krovu. Kvalifi kovaný odhad projektanta počítal 
s výměnou dřevěných konstrukcí v objemu ne-
celých 50 m3. Některé vazné trámy a zejména 
pozednice však byly místy až za hranicí životnosti 
a objem nového jedlového dřeva narostl na 
80 m3. Jedním z nejsložitějších úkonů provede-
ných na sále předků byla výměna tří polí mansar-
dové profi lované římsy. Při jejich výměně musela 
být horní část krovu za pomoci lešení vypodlo-
žena a po výměně zpět ukotvena. Poslední velká 
oprava střechy proběhla v roce 1964 a provedl ji 
někdejší Okresní stavební podnik ve Znojmě, což 
jsme se dozvěděli ze strojopisného dokumentu, 
ukrytého v jedné z měděných makovic na střeše 
sálu. Ostatně dvě zámecké makovice s hromo-

svodnými tyčemi nám připravily jedno z největ-
ších překvapení. Ukázalo se, že plechové štítky 
nad nimi, již zcela bez výzdoby, plnily funkci otoč-
ných korouhví ve tvaru althannského erbu s kní-
žecí korunou. Makovice byly pozlaceny a měděné 
korouhve opět září heraldickými barvami nejslav-
nějších majitelů vranovského zámku. 
Oprava střech bude pokračovat druhou etapou, 
která zahrne jižní a západní křídlo zámku. K její-
mu zahájení dojde velmi pravděpodobně v lednu 
příštího roku. Ponese s sebou výstavbu kon-
strukce lešení na nádvorní straně zmiňovaných 
křídel. Její ukončení je plánováno na podzim 
příštího roku. 

Bc. Radek Ryšavý, 
kastelán

ZÁMEK
Vánoce s novou střechou

Krov sálu předků v průběhu rekonstrukce
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JARMARK

Vranovský
zpravodaj
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MLADŠÍ ŽÁCI TJ ST. PETŘÍN/SK VRANOV N/D 

Ve fotbalovém ročníku 2017/18 bylo založeno sloučené fotbalové družstvo mladších žáků (systém 7+1) 
složených z hráčů TJ Starého Petřína a SK Vranova nad Dyjí. Toto družstvo hraje okresní soutěž skupi-
nu B. Kluci a holky tuto soutěž hrají poprvé a především sbírají cenné zkušenosti. Polovina hráčů mohla 
hrát ještě v kategorii starší přípravky, a tak zápa-
sy bývají těžké. I přesto hráči v zápase bojují jako 
lvi a odehráli vyrovnané zápasy. Na konto jsme si 
připsali 1 výhru a 7 proher. Úspěšnými střelci se 
stali: Kryštof Balcárek, Radim Prukner a Damian 
Prukner, shodně vstřelili 4 góly, Lukáš Makovička 
2 góly a Michal Bouzek 1 gól. Náš tým se může 
pyšnit dvěma hráčkami, Klárou Kalabisovou a Ka-
rolínou Dobrovolnou. Klára si navíc „odskakuje” 
do výběru holek OFS a Karolína se aktivně věnu-
je fl orbalu v TJ Znojmo Laufen CZ. Věřím, že si 
tým sedne a pomalu bude uplatňovat nasbírané 
zkušenosti. Tímto děkuji všem hráčům a hráčkám 
za předvedené výkony a trenérům A. Gáfrikovi 
a M. Jankůjovi za obětavost. Velké díky patří panu 
Luboru Durdovi za dlouholeté trenérské angažmá 
v přípravce Vranova nad Dyjí. Vše aktuálně na 
http://tjpetrin.cz/

Mgr. Radim Prukner

Horní řada: Radek Bouzek, Miroslav Popelka, Radim Prukner, 
Kryštof Balcárek, Lukáš Makovička, Petr Válek, Aleš Kalandra

Dolní řada: Damian Prukner, Michal Bouzek, Klára Kalabisová, 
Vojtěch Blahuš, Karolína Dobrovolná a Maxim Prukner
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POSLÁNÍM KRONIKY JE…

...zachytit dobu, ve které žijeme, a to z pohledu 
událostí ve světě, jaké mají dopad na náš stát 
a jak vnímají vše místní lidé v naší obci.
Kronikář býval vždy velmi váženou osobností 
obce, musel dobře ovládat jazyk český a hlavně 
mít schopnost popsat vše, co se kde událo. Větši-
nou tuto vyvolenou funkci měl místní pan ředitel 
školy, nebo učitel jazyka českého. Páni faráři měli 
za povinnost psát kroniku farnosti.
Dobře vedená kronika je poklad, což se docení při 
dohledávání faktu bádané skutečnosti.
Kronika musí být psaná ručně, úhledným písmem, 
dokumentačním inkoustem, nesmí se v textu škr-
tat a přepisovat, nesmí se do kroniky vlepovat 
dokumenty, stránky jsou očíslované a nesmí se 
tedy trhat listy.
Kronikář musí absolvovat školení jak psát zázna-
my. Každá obec je povinna ze zákona kroniku vést.
V současnosti je touto čestnou funkcí pověřena 
Kateřina Grundová, místní knihovnice, která oplý-
vá vlastností úhledného písma, což já v žádném 
případě nemám, ale ráda sdílím funkci „události-
-sběrného” příručního kronikáře. Vše zapisuji do 
počítače chronologicky, jak následují události, 
koncem roku vše vytisknu a text dám k přečtení 
všem členům rady. Poslední slovo má pan staros-
ta, který dá souhlas k přepisu.
Každý týden pořizuji výstřižky z regionálních tý-
deníků, které jsou časově řazeny a toto je nedíl-
nou součástí jako příloha kroniky.
Proč to vše připomínám?
Velmi podrobně jsem tento rok popsala do kro-
niky několik zásadních událostí, které se vepsaly 
do historie tohoto roku. Je to oprava hráze, odha-
lení Vítězné Madony, požár mlýna a v neposlední 
řadě nález dokumentů v serpentinách. Tento do-
kument díky krásnému písmu, kvalitnímu papíru 
a inkoustu, svědomitému postupu při uložení nám 
ukázal charakter doby před 123 lety.
Z nalezeného dokumentu mě zaujala fakta, kte-

rá už v té době měla pevná pravidla investic tak 
fi nančně náročné stavby jako bylo zbudování 
hlavní serpentiny. Původní projekt z r. 1869 byl 
43.883 zlatých a 28 krejcarů. To bylo moc, a tak 
byla dána přednost novému projektu z r. 1891 
s cenou 22.363 zlatých a 34 krejcarů. 
Dnes tomuto postupu říkáme výběrové řízení, 
mnohdy opředené skandály a noblesně nazývané 
korupcí. V tomto projektu každý ušetřený krejcárek 
byl dobrý.
Roční plat učitele byl 130 zlatých, dobře place-
ný šikovný řemeslník měl plat asi 150 zlatých za 
rok. 1 zlaťák = 100 krejcarů, v přepočtu k dnešní 
měně je 1 zlaťák asi 150 Kč, takže za rok si pan 
učitel vydělal asi 23.000 korun. Pan učitel by mu-
sel pracovat 166 let, aby zaplatil ze svého ročního 
platu stavbu hlavní serpentiny.
Námitky, že je jiná doba, neobstojí, protože mo-
rálka, čest, odpovědnost, skromnost a šetrnost 
nemá s dobou co dělat, jsou to morální hodnoty 
platné bez ohledu na dobu, která se žije.
Pecunia non olet – peníze nesmrdí, řekl císař Ve-
spasian svému synovi Titusovi, který mu vyčítal, 
že vložil daň i na veřejné záchodky. Císař dal sy-
novi přičichnout k minci, kterou vydělal na těchto 
daních, aby syna přesvědčil, že nepáchnou.
Peníze nejsou všechno, mít zdraví, spokojenost, 
radost ze své rodiny a pohodu – tak to jsou hod-
noty, které se nekoupí. Toto štěstí ale není zadar-
mo. Stojí za tím odříkání, kázeň a morálka.
Buďte šťastni a spokojeni v jaké krásné, klidné 
zemi žijeme, jaké máme životní jistoty, jaký ráj 
na zemi je pro nás městečko Vranov, který nám 
všichni závidí. 
Přeji vám všem, kteří jste v uplynulém roce byli 
čtenáři mých příspěvků do zpravodaje, abyste  
našli spokojenost, kterou si ve zdraví užívejte po 
celý rok 2018. 

MUDr. Horná Alena

Vranovský
zpravodaj
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Redakční rada Vranovského zpravodaje 

přeje všem svým čtenářům 

krásné Vánoce a v roce 2018 

lásku, zdraví a štěstí.

172100490 Vranov zpravodaj 04 prosinec 2017.indd   16172100490 Vranov zpravodaj 04 prosinec 2017.indd   16 14.12.2017   10:39:5714.12.2017   10:39:57


