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Vážení spoluobčané,

ve dnech 5. a 6. října 2018 se konaly volby do 
Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí. Chtěl 
bych vám poděkovat za účast v těchto volbách, 
kdy jste svými hlasy rozhodli o složení zastupi-
telstva, které bude vést náš městys další čty-
ři roky. Velice si vážím toho, že jsem získal od 
vás projevenou důvěru a podporu, což je pro 
mě závazek a velká zodpovědnost do dalšího 
období. Chci však říci, že volební výsledek, kde 
jsem získal nejvíce hlasů, nevnímám pouze jako 
svůj úspěch, ale ocenění týmové práce skupiny 
obětavých a skvělých lidí, které jsem měl kolem 
sebe a bez nichž by se spousta věcí nepodařila 
uskutečnit. Mohu slíbit, že udělám vše pro to, 
abych vaši důvěru nezklamal. 

Volební účast u nás ve Vranově nad Dyjí byla 
61,45 %, vydaných obálek bylo 424 a platných 
hlasů 5.382. Volební strana č. 1 – Vranov pro 
všechny získala 20,18 % (3 mandáty), volební 
strana č. 2 – Vranováci Vranovu získala 
66,70 % (10 mandátů) a volební strana č. 3 
– Komunistická strana Čech a Moravy získala 
13,12 % (2 mandáty). Do zastupitelstva městyse 
byli zvoleni – Ing. Lubomír Vedra, Jaroslav 
Doubek, Lukáš Tomala, Luboš Altenburger, 
Jan Maurer, Miloslav Šára, Jan Plucek, 
MUDr. Alena Horná, Ing. Růžena Maurerová, 
Milada Kovářová, Ivana Glombová, Vladimír 
Kasal, Jaroslava Pospíchalová, Marika Jeneiová 
a Marie Prodělalová. Na ustavujícím zasedání 
nově zvoleného zastupitelstva městyse, které 
se konalo 31. 10. 2018 v Zámeckém hotelu, 
jsem byl zvolen starostou, místostarostkou 
byla zvolena MUDr. Alena Horná a dalšími 
členy rady Jaroslav Doubek, Lukáš Tomala 
a Jaroslava Pospíchalová. Předsedou fi nančního 
výboru byla zvolena Marie Prodělalová, členy 
Ivana Glombová a Milada Kovářová. Předsedou 
kontrolního výboru byl zvolen Jan Maurer, členy 
Luboš Altenburger a Marika Jeneiová.

Za minulé čtyři roky se podařilo udělat hod-
ně práce, realizovali jsme zajímavé projekty, 
a proto mi dovolte upřímně poděkovat minu-

lému zastupitelstvu, pracovníkům úřadu měs-
tyse a  vám občanům, kteří se zapojili do dění 
v našem městysi. Budu doufat, že nově zvolené 
zastupitelstvo naváže na již započaté projekty, 
bude realizovat další zajímavé akce, které zpří-
jemní běžný život v našem městysi a bude mini-
málně stejně dobrým týmem jako to předchozí. 

Vážení a milí přátelé, vánočním jarmarkem jsme 
zahájili advent a opět jsou tady Vánoce, čas ro-
dinných setkání, čas porozumění, radosti z dár-
ků, slibů a předsevzetí… 
Přeji vám, abyste je prožívali v míru a lásku 
a štěstí v srdci měli nejen o Vánocích, kdy lidé 
mají k sobě jaksi blíž, ale po celý další rok. V roce 
2019 hodně štěstí a pevné zdraví, ať jste obklo-
peni samými pozitivními lidmi a dobrou náladou.

Ing. Lubomír Vedra,
starosta městyse

Městys podle zákona vede obecní kroniku jako 
ručně psanou knihu. Stručně řečeno kronika má 
za úkol nést v sobě dějiny obce od nejstarší doby 
po nejnovější, chronologicky. Tyto informace tak 
mají na papíře odolat času a sloužit budoucím 
generacím jako památka, poučení nebo i prak-
tický pomocník při hledání jiných informací. 
Obecní kroniky mají trvalou dokumentační hod-
notu a jsou proto důležitými archiváliemi. Měs-
tys před předáním dvou dílů obecní kroniky do 
Státního okresního archivu ve Znojmě nechal 
obě kroniky nafotit, aby bylo možné zpětně 
do nich nahlédnout v prostorách úřadu měs-
tyse. Předávané kroniky zahrnovaly období let 
1961–1980 a 1981–2010.
 
Jako ocenění za dosažený 
výsledek v rámci krajské-
ho kola soutěže Vesnice 
roku 2018 v Programu 
obnovy venkova – Čestné 
uznání za úpravu centra 
městyse – jsme obdr-
želi fi nanční dar ve výši 
20.000,- Kč od Jihomo-
ravského kraje.

Z ÚŘADU MĚSTYSE
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HASIČI

Víceúčelové hřiště v Zátiší bylo vybudováno za 
přispění dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, 
programu Podpora rozvoje regionů.

Celkem stálo 1.435.200,- Kč, z toho dotace 
982.098,- Kč. Hřiště bude sloužit jako sporto-
viště pro žáky základní školy a pro volnočasové 
aktivity obyvatel městyse.

NOVÉ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

V záři letošního roku jsme se rozhodli, že po 
27 letech obnovíme hasičskou mládež. Hlavní 
iniciátor této myšlenky, pan Čestmír Kovář, šel 
mezi děti do školy a pozval je na den otevřených 
dveří do hasičárny. Přišlo tolik dětí, že to předčilo 
naše očekávání. K dnešnímu dni máme 37 přihlá-
šených dětí, z toho jen jedno je z Lančova a dvě 
z Hostimi. Zbytek jsou děti z Vranova. 

Prozatím jsme s dětmi absolvovali cvičný bran-
ný závod, úklid v lese, opičí dráhu, opékali jsme 
buřty pod Čertovou skálou, a dokud to počasí 
dovolilo, trénovali jsme na sucho požární zásah. 
Nyní se scházíme v hasičárně, kde se učíme to-
pografi cké značky, orientovat se v mapě, uzlovat 
a v lednu nás čeká zdravověda. S těmi nejmen-
šími se učíme formou hry, omalovánek, pexesa.

15. 12. se uskutečnila pro děti a rodiče vánoč-
ní besídka, na které byly dětem předány dárky, 

představili jsme soutěžní plány pro příští rok 
a ukázali nové dresy včetně helem.

Ráda bych velmi poděkovala všem, kteří nám 
pomáhají jak organizačně, tak fi nančně. Z řad 
hasičů se pomocníci průběžně střídají a musím 
říct, že byť jsme do tohoto závazku skočili rov-
nýma nohama, baví nás to všechny. Největším 
hnacím motorem je nadšení dětí, za což jsme 
velmi vděční.
I sponzorům patří velký dík. Ať už obci za dar 
20 tis. Kč, panu Vybíralovi za zapůjčení sálu na 
zábavu, díky které jste se stali sponzory všich-
ni, kdo jste se zúčastnili, panu Kalabisovi za no-
vou vzduchovku, tak i těm, kteří si přejí zůstat 
v pozadí.
Každé dítě, které si přeje stát se malým hasi-
čem, je mezi námi vítané.  

/Milada Kovářová/
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Zajímavosti z evidence obyvatel se stavem k 30. 11. 2018

Celkový počet obyvatel městyse: 814 muži: 414 ženy: 400
  
Přistěhováno: Odstěhováno: Narození: Úmrtí:
16 17 6 6

Průměrný věk obyvatel Vranova nad Dyjí:  
Věk 0-5 6-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100+
Muži 19 45 58 58 57 62 70 32 12 1 0
Ženy 16 41 43 48 63 50 67 49 20 3 0

  
Počet obyvatel dle jednotlivých ulic: Bítovská 81, Benátky 43, Bělidla 15, Felicino údolí 9, 
Havlíčkovo nábřeží 95, Junácké údolí  61, Komenského stezka  16, Mlýnská  15, Náměstí  67, Přední 
Hamry 28, Zadní Hamry 65, Zámecká 62, Zátiší  215, Znojemská 9, 8. května 25, evidenční čísla 8.

Četnost příjmení: Četnost jmen:
1. Hanák/Hanáková 14 Jan 28 Marie 33
2. Mynařík/Mynaříková 13 Petr 24 Jana 21
3. Plachý/Plachá 12 Josef 18 Anna 16
4. Trochta/Trochtová 12 Jiří 19 Eva 12
5. Čermák/Čermáková 11 Pavel 16 Hana – Lenka - Tereza 9

22. 12. 2018 VÁNOČNÍ KONCERT
26.–27. 12. a 29.–30. 12. 2018 (10.30–14.00 hod.)
 STÁTNÍ ZÁMEK
 vánočně vyzdobené interiéry sálu a předsálí si můžete prohlédnout samostatně, ale 
 v pravidelných intervalech jsou pro vás připraveny komentované prohlídky velkolepého
  a zcela netradičně zařízeného sálu předků. Vstupné jednotné: 50 Kč na osobu, děti do  
 6 let mají vstup zdarma.

2. 2. 2019  HASIČSKÝ PLES

2. 3. 2019 MASOPUST PO VSI
3. 3. 2019 VRANOVSKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
9. 3. 2019 MASOPUSTNÍ MERENDA

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

SRDEČNĚ ZVEME NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Vranovský
zpravodaj
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

NÁVŠTĚVA RAKOUSKA
Naši osmáci a deváťáci vyrazili ve středu 26. září společně se školáky z Lubnice a Šumné na exkurzi 
do Rakouska, kde navštívili pravěkou vesnici v Heldenbergu a muzeum zkamenělin ve Stettenu. Vše 
proběhlo v rámci projektu přeshraniční spolupráce Školy školám.

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
Naši žáci a učitelé nacvičili v krátkém časovém období tři různá hudební vystoupení. Nejprve se pre-
zentovali v sobotu 20. října za vranovským kostelem na slavnostním odhalení obnoveného památníku 
obětem 1. a 2. světové války. Potom zpívali 12. listopadu na tradičním Loučení se sluníčkem a v sobotu 
1. prosince zvládli vystoupení u vánočního stromu, které proběhlo v rámci tradičního jarmarku na 
Náměstí. Stejné vystoupení si zopakovali ještě ve čtvrtek 6. prosince na Vánočních dílnách /viz. dále/. 

MLADÍ FLORBALISTÉ VE ZNOJMĚ
V pondělí 26. listopadu se žáci fl orbalového kroužku pod vedením paní učitelky Slabé zúčastnili okres-
ního kola turnaje ČEPS Cup. Vše se odehrálo ve Znojmě ve sportovní hale TJ  F. J. Curie. Přestože 
trénovali teprve od listopadu, obsadili v silné konkurenci 15 škol krásné 8. místo.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Díky našim šikovným deváťákům zažili ve středu 5. prosin-
ce naši žáci mikulášskou nadílku. Přestože někteří zlobili, 
všichni ve zdraví přežili a čertovské pytle zůstaly stejně jako 
loni prázdné. Letos poprvé se mikulášská delegace vypra-
vila i do školky. Protože vše dopadlo na jedničku, je prav-
děpodobné, že tak vznikla pěkná tradice, k  níž se budeme 
rádi každoročně vracet. 

VÁNOČNÍ DÍLNY
Ve čtvrtek 6. prosince připravila naše škola pro širokou ve-
řejnost oblíbené Vánoční dílny. Účastníci akce si tak mohli 
zhotovit množství ozdob a výrobků z různých přírodních 
materiálů. Ani letos nechyběla tradiční prodejní výstava 
keramiky, patchworku, vánočních svíček a čokoládových 
pochoutek. 

PROJEKT „KOLIK JAZYKŮ UMÍŠ, 
TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM”
Někteří žáci naší školy s dobrými předpoklady pro studi-
um jazyků se společně se svými vrstevníky ze ZŠ Lubnice 
a ZŠ Šumná zúčastní projektu „Kolik jazyků umíš, tolikrát 
jsi člověkem“. Ten umožňuje realizovat Regionální rozvojo-
vá agentura jižní Moravy - správce Fondu malých projektů 
pro Jihomoravský kraj. Děti tak absolvují intenzivní výuku 
angličtiny za přítomnosti rodilých mluvčích z Velké Británie, 
USA, Nizozemí a Rakouska. Součástí projektu je i výuka 
jiných předmětů, např. matematiky a zeměpisu v cizím ja-
zyce. Vše samozřejmě s přihlédnutím k možnostem žáků.
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ŽÁKOVSKÉ RÁDIO
Na začátku listopadu začalo na naší škole fungovat žákov-
ské rádio BEST. Vysílá jednou měsíčně a mladí reportéři 
pod vedením paní Větříčkové sledují aktuální dění ve škole, 
narozeniny spolužáků, informují o chystaných akcích. Sou-
částí vysílání je například i oblíbená rubrika „Hlášky měsíce” 
a „Borec na konec”.

DALŠÍ INFORMACE NA WEBU ŠKOLY
Informace o akcích školy, probíhajících projektech, bohaté fotogalerie (z Vánočních dílen, mikulášské 
nadílky, zdobení vánočních stromků atd.) najdete na školních stránkách www.zsvranov.cz. 

Mgr. Lubor Durda /ředitel školy/

PROJEKT ERASMUS PLUS UKONČEN
Mezinárodní projekt „Práva, studen  , Evropa”, který byl schválen v rámci evropského programu 
Erasmus+, trval dva roky a účastnilo se ho asi 110 žáků a studentů z Kypru, Polska a Itálie. Z naší 
školy mělo možnost zapojit se přímo celkem 18 žáků (   se zúčastnili zahraničního výjezdu do Bruselu 
a výměnných pobytů v Itálii a na Kypru), další byli nápomocni při organizaci a plnění úkolů projektu. 
Dalo by se říci, že svým způsobem se zúčastnili všichni žáci 2. stupně, těch je přes 40. 
Do projektu se naše škola zapojila s cílem poskytnout žákům ve věku od 12 do 14 let příležitost setkat 
se a diskutovat s vrstevníky z jiných evropských zemí, s  mulovat učení o Evropské unii a využívat 
anglický jazyk. V neposlední řadě, jak znělo téma, které naše škola zpracovávala, – poznávat a pro-
pagovat evropské hodnoty.
Projekt měl nebývalý ohlas i mezi rodiči žáků, kteří se rovněž ochotně zapojovali do veškerých ak  vit 
a pomáhali s organizací. Díky projektu stoupla pres  ž naší školy, poněvadž ještě není tak obvyklé 
zapojování základních škol, zejména malých venkovských, do akcí tohoto rozsahu. Navíc se jednalo 
o jedinečnou příležitost zúčastnit se výměnných pobytů pro některé žáky, jimž by to jinak z nejrůz-
nějších důvodů nebylo umožněno. Potěšující je také, že byla navázána přátelství jak mezi žáky, tak 
mezi učiteli, která pokračují nadále. Jedna naše žákyně už znovu navš  vila se svou rodinou hostující 
rodinu na Kypru.
Vrcholem projektu byl výjezd v květnu 2018 do Evropského parlamentu v Bruselu, kde se naši žáci 
setkali s některými českými europoslanci a měli možnost s nimi besedovat o jejich práci. Velmi pů-
sobivá a poučná byla návštěva Parlamentária, v němž se žáci mohli prostřednictvím mul  mediální 
instalace zábavným způsobem dozvědět vše potřebné o evropské demokracii.
Veškeré ak  vity byly propagovány v  sku, na nástěnkách ve škole i v obci i na webových stránkách 
naší školy, takže se informace o úspěších projektu dostaly do povědomí široké veřejnos  .
Cíle projektu byly rozhodně splněny, neboť byly podpořeny nové formy občanské a demokra  cké 
angažovanos  , mezi žáky bylo vytvořeno pozi  vnější cítění vůči evropským ins  tucím, dostalo se jim 
většího povědomí o osobních, občanských, poli  ckých a ekonomických právech (svoboda, rovnost, 
solidarita, spravedlnost, práva, migran  ) a porozumění a prosazování evropských hodnot (vzdělá-
vání, lidská práva, rovnost, solidarita, tolerance, seberealizace, respekt k jiným kulturám a nábožen-
stvím, rodině a práci), velmi pozi  vní bylo používání anglického jazyka mezi žáky z různých evrop-
ských zemí.
Na závěrečném mí  nku učitelů, který se konal v říjnu 2018 v Itálii, byla podepsána dohoda o přá-
telství a spolupráci, ve které se všichni zúčastnění zavázali mimo jiné k další výměně znalos   a zku-
šenos  , výměně informací, popř. výměně žáků a učitelů. Smlouva je platná po čtyři roky, a pokud 
žádná strana neodstoupí, je samoobnovitelná.

Mgr. Zdeňka Černošková

Vranovský
zpravodaj
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V sobotu 1. prosince se jako již každoročně 
konal ve Vranově nad Dyjí vánoční  jarmark 
se stánkovým prodejem vánočních dekorací 
a dobrot. Náměstí v okolí vánočního stromu 
i morového sloupu bylo slavnostně dozdo-
beno starými hračkami a betlémem. K vyvo-
lání správné předvánoční atmosféry přispěl 
i čerstvě napadený sníh, jehož vločky pole-
tovaly ještě celé dopoledne.
Děti z mateřské a základní školy ozdobily 
svoje stromečky již v pátek. Vánoční strom 
uprostřed Náměstí byl nazdoben pracovní-
ky městyse již ve čtvrtek a přibyly na něm 
nové ozdoby. Doplněno bylo i slavnostní osvětlení Náměstí, na lampy pouličního osvětlení bylo nainsta-
lováno vánoční led osvětlení ve tvaru sněhových vloček.

V rámci kulturního programu vranovského jarmarku vystoupily se svým hudebním programem děti ze 
základní i mateřské školy. I letos děti psaly prostřednictvím nebeské pošty Ježíškovi.
K místnímu koloritu adventního dění ve Vranově nad Dyjí neodmy-
slitelně patří soutěž „O NEJLEPŠÍ VRANOVSKOU VÁNOČKU” vyhla-
šovanou tradičně naším panem starostou.  
Po vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší vranovskou vánočku byl 
starostou městyse  Ing. Lubomírem Vedrou zahájen advent. Mís-

tostarostka MUDr. Alena Hor-
ná přispěla svým mluveným 
slovem, vztahujícím se k vá-
nočním tradicím a následně 
pan farář Marek Dunda po-
světil vánoční strom, který byl 
za doprovodu zvonečků spolu 
s novým vánočním osvětlením 
náměstí rozsvícen.

VÁNOČNÍ JARMARK A ZAHÁJENÍ ADVENTU
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Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podílí na každoročním pořádání jarmarku, protože bez vaší 
pomoci se taková akce zajistit nedá. Stejně tak děkujeme všem, kdo přišli jarmark navštívit, protože ani 
bez vás by to jednoduše nešlo, a už se těšíme na další rok a nezapomeňte – čas Adventu by pro nás měl 
být časem smíření, rozjímání a zamyšlení se nad uplynulým rokem.  Proto všem přejeme krásný Advent.

 
Do letošního VIII. ročníku  soutěže bylo přihlášeno 30 vzorků, což je nejvyšší počet za dobu pořádání 
této soutěže. Ze vzorků přihlášených do soutěže byla v rámci soutěže v prostorách úřadu městyse 
uspořádána výstava a spolu s návštěvníky výstavy ohodnoceny vánočky dle vzhledu. Nejhezčí vánoč-
kou „dle oka” byl výrobek Emy Piskové.

Soutěž o nejlepší vranovskou vánočku byla rozdělena do dvou kategorií, vánočka tradiční (23 vzor-
ků) a vánočka netradiční (7 vzorků). Porota, která neměla lehkou práci, pracovala ve složení – Ilona 
Novotná, Jana Krčálová, Jaroslav Doubek (Sany), Marie Králová a hodnotila především chuť a vzhled. 

SOUTĚŽ „O NEJLEPŠÍ VRANOVSKOU VÁNOČKU”

Vranovský
zpravodaj
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Umístění v kategorii VÁNOČKA KLASICKÁ 
1. místo –  Anna Protivínská
2. místo –  Anna Šulová
3. místo –  Petr Grund ml.

V kategorii VÁNOČKA NETRADIČNÍ se vítězem 
stala paní Eva Mynaříková. 

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 
IX. ročník a mějte na paměti – není důležité vyhrát, 
ale zúčastnit se.

Marie Mynaříková

Tradice Vánoc jsou vázané i k vánočce… Do vánoč-
ky se zapékala mince a kdo ji našel, měl po celý 
další rok zajištěné bohatství a netrpěl chudobou. 
Někdy hospodyně zapekla i hrášek, což ve věštbě 
znamenalo plodnost, úspěch a zdar po celý nad-
cházející rok.

Letošní rok se šťastný výherce nalezené mince při-
hlásil, hodnotná cena za zapečený hrášek (nebyl jeden, ale celé hnízdečko hrášků) nemohla být předána, 
nikdo se totiž nepřihlásil. Zřejmě toto překvapení na někoho čekalo až později, kdy si v teple domova 
vychutnával dary stolu štědrosti z 8. ročníku soutěže.

MUDr. Alena Horná /místostarostka městyse/
 
Poděkování šťastného výherce
Bydlím sice v Brně, ale Vranov je mým skutečným domovem. Ráda navštěvuji zdejší akce. Opakovaně 
několik roků  se těším zvláště na starostovy vánočky. Je vidět, že soutěžící se snaží být originální nejen po 
stránce výtvarné, ale i chuťové. Letošní ročník byl pro mne zvláště šťastný. Krásná výzdoba náměs   s čer-
stvě napadlým sněhem a starými hračkami byla nádherně ladovská, ale to nejlepší mě čekalo na konec… 
Nikdy jsem nic nevyhrála, a tak když jsem našla ve strašně dobré vánočce  č.12 zapečenou minci, která se 
leskla jako skutečný zlaťák a k tomu jsem znala věšt-
bu, že šťastného nálezce čeká po celý příš   rok hoj-
nost a bohatství, má radost nebrala konce. Skutečně 
jsem od paní místostarostky dostala zlatý pytlíček 
plný peněz, což byl dese  násobek nálezného. Moc se 
mi štědrý dar hodí, neboť hned v pondělí mi vypadl 
zub, který jsem stačila spolknout, takže mám nyní o 
inves  ce postaráno směrem k zubaři. Spoléhám na 
věštbu, že po celý příš   rok budu mít všeho hojnost.  
Byl to pro mne krásný zážitek, už se těším na příš   
rok a stoly plné štědrovek.      

                              Ing. arch. Hana Bartoňová

Vranovský
zpravodaj

-9-



Vranovský
zpravodaj

VYCHÁZÍ NOVÁ KNIHA

STROM SVOBODY

Není žádným tajemstvím, že ve Vranově občas vyjde nějaká kniha, a to samozřejmě nejen na faře. 
V úterý 22. ledna 2019 v 19 hodin bude v místní knihovně představena a požehnána nejčerstvější 
novinka. Jde o knihu s názvem Dotyky nebe a země s podtitulem 7 událostí a předmětů v dějinách 
křesťanství, které zvou k zamyšlení. Volnou formou navazuje na předchozí podobnou knihu, která vy-
šla zhruba před rokem, s názvem Dějiny, jak je možná neznáte. Ta zaujala čtenáře natolik, že i přesto, 
že byla vydána ve výjimečně vysokém nákladu 50 tis. výtisků, už nyní se připravuje její dotisk, protože 
až na několik posledních tisícovek je zcela rozebrána. 
Novinka Dotyky nebe a země obsahuje na 128 stránkách 7 událostí a předmětů, jejichž historii a au-
tentičnost na základě dostupných pramenů tento sborník mapuje. Kniha je doplněna řadou barevných 
obrázků a nechybí ani názorné schéma nebo mapa. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány různými au-
tory, mezi nimiž je nepřehlédnutelný například emeritní plzeňský biskup Mons. František Radkovský, 
který původně vystudoval MFF UK v Praze. 
Jak je poznamenáno na obálce knihy, publikace je vhodná prakticky pro každého: věřícího ve víře utvr-
dí, hledajícího nasměruje a nevěřícího nahlodá. Podobně jako jiné knihy, které vydáváme, i tuto šíříme 
pouze za doporučený příspěvek na tisk 30,- Kč, k dostání je na faře. 
Doufám, že sborník zaujme vás i každého, komu ho věnujete jako dárek.

P. Marek Dunda, farář vranovský

Městys Vranov nad Dyjí obdržel poděkování za účast v kampani 
Stromy svobody, kterou uspořádala Nadace Partnerství. 
Cílem této akce bylo vzkřísit krásnou a nosnou myšlenku Stromů 
svobody 1918–2018.
Naše obec se zúčastni-
la příspěvkem o historii 
Stromu svobody, který 
byl zasazen v r. 1918, po 
skončení I. světové války, 
a pojmenován jako Lípa 

svobody, což bylo uvedeno i na mramorové desce malého 
památníku. K obnově pomníčku došlo po skončení II. světo-
vé války a na pamětní desku bylo vepsáno Lípa osvobození. 
Opravený pomník byl slavnostně odhalen 28. října r. 2013 
u příležitosti 95 let nabytí naší státnosti, kdy u pamětní des-
ky v parčíku na Bítovské ulici byla zasazena lípa. 

U příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatného 
Československa byl dětmi z mateřské školy u památníku 
„Lípy osvobození” v parčíku na Bítovské ulici položen věnec 
k uctění památky tohoto významného výročí.
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ODHALENÍ OBNOVENÉHO PAMÁTNÍKU 
OBĚTEM I. A II. SVĚTOVÉ VÁLKY

POSEZENÍ SE SENIORY

Vranovský
zpravodaj
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SVATOHUBERTSKÁ MŠE

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
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Rok 2018 se pomalu chýlí ke konci. Nezbývá než zhodnotit, co se podařilo a co je třeba vylepšit. Interiér 
knihovny se díky dvěma dotacím Jihomoravského kraje pro obecní knihovny podařil zmodernizovat, 
zefektivnit a zútulnit. Knihovna už dávno neslouží pouze k půjčování knih, ale také jako odpočinkový 
prostor pro všechny. Využívají toho hlavně děti – hrají zde hry, poslouchají hudbu, prohlíží si knížky. 
Nově, od listopadu, každý čtvrtek odpoledne můžou děti navštěvovat Klub radostných nápadů, kde si 
vždy něco vytvoří a poté si společně zahrají hru. Knihovnu navštěvují spolu s učiteli i žáci ze ZŠ a děti 
z MŠ. Pasování prvňáčků na čtenáře v červnu se stalo tradicí. Pravidelně se v knihovně konají kurzy 
aranžování květin. Pokud to bude možné a bude zájem, chtěla by knihovna pořádat v rámci „týdne 
knihoven” nebo „měsíce čtenářů” různé přednášky.  
A nyní trochu čísel: v letošním roce bylo v knihovně zaregistrováno 181 uživatelů, z toho 84 dětí do 
15-ti let. Letní hosté využili jednorázových služeb knihovny 25 krát. Vypůjčeno bylo 2481 knih dospě-
lým čtenářům, 1017 knih dětem a mládeži. V knihovně je k dispozici 9902 knih kmenového fondu, cca 
1000 knih výměnného fondu, nakoupených nových knih v letošním roce bylo 150 a spousta dalších 
bylo darovaných.
V příštím roce nastane změna ve zpracování výpůjček. Vše bude probíhat přes elektronický výpůjční 
systém (který je dnes samozřejmostí ve všech profesionálních knihovnách), což znamená, že se vypůj-
čené knihy budou načítat pomocí čtečky přes kódy do programu v počítači. Celý výpůjční proces se 
tím usnadní, přes vyhledání čtenáře v evidenci, načtení vrácených knih i těch vypůjčených. Program 
hlídá jak výpůjčky a uhrazené poplatky, tak i výpůjční lhůtu, automaticky upozorňuje na její překročení 
a hlásí poplatky z prodlení. V této souvislosti bude vyžadováno důslednější dodržování výpůjční lhůty 
– max. 2 měsíce a včasné vracení knih. Nepřečtené knihy lze samozřejmě prodloužit, a to 3krát, pokud 
o ně nemá zájem další čtenář. Stačí zavolat či poslat sms na tel. číslo knihovny 728 650 797 nebo poslat 
zprávu na e-mail knihovny: knihovna@ouvranov.cz. 

Na závěr malá nabídka z nových knih. Zimní večery jsou dlouhé, tak proč je neprožít s pěknou knihou, 
přijďte si vybrat…

INFORMACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY

Dětem a mládeži:
Lebeda, J. – Medovníček a Barvínek
Rožnovská, L. – Skřítci školkovníčci
Šiborová, Z. – Včelka Meduška 
Krtek a vánoce
Káťa a Škubánek
Susa, J. – Autoškolka
Petrová, E. – Hraní s angličtinou
Bezva Bára malá uličnice (komiks)
Pospíšilová, Z. – Kouzelná třída
Krolupperová, D. – Policejní křeček
Deník malého Minecrafťáka
Scheffl  erová, U. – Detektiv Klubko
Brezina, T.C. – Klub tygrů, Hřbitov dinosaurů
Braunová, P. – Ztraceni v čase
Durková, M. – Bára krotí rodinu
Rychlé šípy ve Stínadlech (komiks)
Schwabiková, K. – Cesty dětí do staletí
Česká republika  – 100 nej zajímavostí 

Dospělým čtenářům:
Mornštajnová, A. – Hana
Hartl, P. – Nejlepší víkend
Třeštíková, R. – Veselí
Keleová-Vasilková, T. – Kouzlo všednosti
Ciprová, O. – Doubravka Přemyslovna
Vondruška, V. – Husitská epopej VI.
Morrisová, H. – Tatér z Osvětimi
Erskinová, B. – Dům ozvěn
Gabaldon, D. – Cizinka
Brown, D. – Počátek
Clarková, M.H. – Pravdu znát nemusíš
Patterson, J. – Podezřelý č.1
Robb, J.D. – Očistím tě od hříchu
Jackson, L. – Horká krev
Novák, J.A. – Hory a kopce opředené tajemstvím
Kneblová, H. – Život v českých zemích ve středověku

… a mnoho dalších na vás čeká v knihovně.
Kateřina Grundová

Vranovský
zpravodaj
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OHLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU 2018 NA VRANOVSKÉM ZÁMKU

Do konce října letošního roku navštívilo státní zámek Vranov nad Dyjí 59 739 návštěvníků. Oproti 
loňskému roku jsme tak zaznamenali pokles o 9 tisíc osob. Na Nový Hrádek u Lukova, jenž spadá 
pod správu vranovského zámku, zavítalo 9 760 turistů, tedy o 300 návštěvníků více než v předchozím 
roce. V průběhu letních prázdnin byla kompletně dokončena první etapa obnovy střešní krytiny, kro-
vů a komínů, která zahrnovala sál předků a trojkřídlou hlavní zámeckou budovu, v celkovém objemu 
33 mil. Kč. Zároveň probíhala projektová příprava rekonstrukce středověké strážní věže, která bude 
realizována spolu se zbývajícími střechami v následujících letech. 
Na zámku se uskutečnilo několik tradičních, ale i nových akcí. K nejúspěšnějším patřila červnová výsta-
va lilií, jejichž nápaditá aranžmá zaplnila první prohlídkovou trasu, stejně jako oblíbené noční prohlídky 
v době prázdnin. Ve spolupráci s Vinnými sklepy Lechovice proběhl výlov sektu s ochutnávkami vín na 
hlavním zámeckém nádvoří. Letos naposledy měli návštěvníci možnost zhlédnout výstavu evropské 
kameniny v zámecké kočárovně. V září pak byla vzácná sbírka vrácena Uměleckoprůmyslovému muzeu 
v Praze, odkud převážná část exponátů pocházela. 

Po několikaleté přestávce se letos zámek otevře o Vánocích, konkrétně 26., 27., 29. a 30. prosince. 
Můžete se těšit na vánočně vyzdobené interiéry sálu předků a předsálí a nahlédnout tak do života 
aristokracie v minulých staletích na přelomu roku. Přiblížíme vám podzimní lovecké radovánky šlechty, 
tradici mikulášské nadílky, seznámíme vás s histo-
rií adventního věnce a psaní dopisů Ježíškovi. Při-
pomeneme událost, která způsobila celosvětovou 
oblibu ve zdobení vánočních stromečků, spatříte 
bohatě prostřenou štědrovečerní tabuli a zjistíte, 
jak probíhaly novoroční oslavy ve šlechtických 
kruzích. Na závěr vám ještě prozradíme, co násle-
dovalo po tříkrálovém svátku na téměř všech zá-
meckých sídlech v monarchii. Jste srdečně zváni! 

Radek Ryšavý
/kastelán státního zámku Vranov nad Dyjí/
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Jmelí (lat. Viscum) – má od nepaměti sílu udr-
žet svazek lidí pohromadě, protože lepivá síla 
kuliček má kouzelnou vlastnost spojovat.
Když jmelí kupujete, musí mít hodně bílých ku-
liček, nebeských perel, aby vás v novém roce 
čekalo mnoho štěstí. Jmelí si nikdy sami pro 
sebe nekupujte, musíte je dostat, nejlépe od 
milované osoby. 
Jmelí, také nazývané ”posel nebes”, by měla 
hlava rodiny zavěsit za prvního ranního kuropě-
ní 24. prosince nad štědrovečerní stůl. Rodině 
tak zajistí štěstí a požehnání.
Dle tradice každému stolovníkovi kolem stolu 
splní jmelí jedno přání, které pošeptá do pla-
mínku svíčky. Snad nežádoucí tradicí bylo, že 
každý muž může políbit ženu a dívku pod za-
věšeným jmelím. Po každém polibku ale musel 
pár utrhnout jednu bílou kuličku. To se líbilo 
majitelům nevěstinců a vedle červené lucerny 
vždy zavěsili větev se jmelím a mnoha kulička-
mi jako příslib prodejné lásky.
U nás by se měla po všech rodinných a přátel-
ských polibcích nechat na větvičce jedna bo-
bulka jako příslib štěstí do dalšího roku. Jmelí 
má stejnou sílu pro štěstí jako podkova a čtyř-
lístek, navíc brání zlým duchům škodit a prová-
dět nekalé rejdy.
Zelený parazit žijící vysoko v korunách stromů 
je symbolem odvahy, zdraví, plodnosti a štěstí. 
Svému hostiteli není na obtíž, odčerpává jen 
vodu a minerální látky. Na jehličnanech rostou 
drobnější trsy než na stromech listnatých. 
Podle křesťanské legendy rostlo jmelí kdy-
si jako mohutný strom. Z jeho větví sv. Josef 
udělal pro novorozeného syna Ježíška kolébku, 
do které jej položili, a o 33 let později strom 
Římané porazili a z kmene vyrobili kříž, na kte-
rém Krista ukřižovali. Jmelí tedy mělo sílu dob-
ra, ale i zla. Strom si vybral cestu dobra, jeho 
potomci se ale tak styděli za kříž ukřižování, 
že až hanbou seschli do velikosti keříků. Jmelí 
žije z těl jiných stromů, strom mu ale dává sílu 

k růstu a je pak lidem ke štěstí a radosti. Jmelí 
je proto tak blízké lidským srdcím, aby člověk 
hledal cestu mezi dobrem a zlem a sám si zvolil 
cestu, po které v životě půjde.
Jmelí od pradávna má přisuzované léčivé účinky. 
V mošničkách babek kořenářek nikdy nechybělo 
proti padoucnici, závratím a mdlobám, hlavně 
ale proti neplodnosti a to nejen lidí, ale i hos-
podář dával jalové krávě jmelí, aby měla telátko.  
Moderní medicína preparáty ze jmelí používá 
v léčbě zhoubných onemocnění, zvláště leukemií 
a dokonce se preparáty jmenují Vincristin a Vin-
blastin jako označení původu viscum.
Když na Štědrý den ve Švýcarsku myslivec se-
střelí starou kuší jmelí z koruny stromů a pa-
dající trs chytí do levé ruky, získá všelék na 
dětské nemoci, když do pravé ruky, odnese si 
domů trs lásky a pohody.
Až budete kupovat jmelí, pamatujte, že musí 
mít hodně bílých kuliček připomínajících per-
ly, protože jmelí je nebeský posel, který žije 
v lásce a pohodě jako návštěvník na osudovém 
stromě.  Nemají mezi sebou nesváry a ještě 
lidem udělají radost a přinesou štěstí.
Kéž by tento nepsaný zákon platný odedávna 
našel své místo i v dnešní době mezi všemi lid-
mi dobré vůle.
MUDr. Alena Horná /místostarostka městyse/

JMELÍ – ŠTĚSTÍ LIDÍ TMELÍ!

Vranovský
zpravodaj
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Všem občanům Vranova nad Dyjí a čtenářům Vranovského zpravodaje 

přejeme krásné a pohodové prožití vánočních svátků a v novém roce 2019 

zdraví, lásku a pohodu v mezilidských vztazích.
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