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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
zima už skončila, přehoupneme se do jarních měsíců, které nám přinesou více očekáváného světla
a sluníčka. Letošní zima byla poměrně mírná, ale výkyvy teplot do současné doby byly výrazné. Do
budoucna si budeme muset zvyknout na to, že extrémní výkyvy počasí budou čím dál častější a počasí
obecně se bude chovat jinak, než jsme byli zvyklí. Lidové pranostiky jsou založené na dlouhodobých
zkušenostech a pozorování meteorologických jevů v souvislosti s roční dobou. Určitě je zajímavé sledovat, jak se pranostiky plní a do jaké míry se mění chod přírodních zákonů během času na naší planetě
v důsledku změn, které jsou způsobené lidskou činností. Bohužel ve většině případů za to vše může
Homo sapiens (člověk moudrý), jenž se chová hodně sobecky k naší Matce zemi.
Skoro půl roku uplynulo od ustavujícího zastupitelstva, na kterém bylo zvoleno nové vedení městyse
Vranov nad Dyjí. Ve stručnosti se zmíním, co nás letos v nejbližší době čeká udělat a o jaké dotace
jsme požádali.
Jakmile nám počasí dovolí, začneme s opravou jižní zdi hřbitova a márnice. Tím bychom měli kompletní
stavební práce na našem hřbitově hotové. Dále bychom se zaměřili na zeleň a úpravu hřbitova uvnitř.
Do letní sezóny bychom chtěli instalovat elektronický parkovací systém (vjezdovou a výjezdovou závoru) na parkoviště pod zámkem. V současné době probíhá výběrové řízení.
Minulý rok jsme měli stoprocentní úspěšnost v získávání dotací.
Letos jsme požádali o dvě dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, s názvem projektu: „Vstupní brána do národního parku“ (jedná se o zázemí pro kulturní akce v Zadních
Hamrech u kaple sv. Heleny) a podprogramu Podpora obnovy místních komunikací, s názvem projektu:
„Úprava místní komunikace v městysi Vranov nad Dyjí“ (jedná se o místní komunikaci v ulici Havlíčkovo
nábřeží).
Jihomoravský kraj jsme požádali o pět dotací, a to dotační program Podpora rozvoje v oblasti kultury
a památkové péče v roce 2019, dotační titul Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité
kulturní památky, spočívající v obnově fasády rotundy vč. restaurování nástěnné malby Veroničiny
roušky, s názvem projektu: „II. etapa opravy karneru sv. Ondřeje“, dotační program Podpora rozvoje
venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019, Komplexní úprava veřejných prostranství – nákup pomocné techniky k údržbě veřejných prostranství, s názvem projektu: „Nákup pomocné techniky – traktorová radlice“, dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019, Obnova
místních komunikací včetně příslušenství podpořená dotací z MMR v roce 2019, s názvem projektu:
„Úprava místní komunikace v městysi Vranov nad Dyjí“, dotační program Podpora zkvalitnění služeb
turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2019, s názvem projektu: „Prodloužení
provozu a propagační materiál na TIC“, dotační program Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí v Jihomoravském kraji na období 2017 - 2020 na pořízení věcných prostředků požární techniky
v roce 2019, s názvem projektu: „Věcné vybavení hasičů Vranov nad Dyjí“.
Dále budeme pracovat na dalších investičních akcích, ale také jsme nezapomněli na kulturu v našem
městysi. Je připravena spousta zajímavých akcí, na které vás srdečně zvu.
Ing. Lubomír Vedra
starosta městyse
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NÁPADY A PŘIPOMÍNKY
Vážení spoluobčané!
Vranov je značně členitý a rozsáhlý, není proto
možné v každém zákoutí postřehnout, co by bylo
dobré zlepšit, co kde nefunguje apod.
Nabízíme vám další možnost zúčastnit se dění
v naší obci a to formou napsaných připomínek,
nápadů, návrhů co zlepšit, co opravit ... Přivítali

bychom Vaši spolupráci i touto formou - připomínky se mohou týkat čehokoliv. Budeme rádi, že
takto získáme přehled vaší spokojenosti nebo nespokojenosti se stavem či děním v našem městysi.
Své připomínky prosím vhazujte do poštovní
schránky umístěné na budově Úřadu městyse,
která se pravidelně vybírá.

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
19. 03. 2019 proběhlo v knihovně velikonoční
tvoření. Vytvořili jsme spoustu jarních dekorací,
kterými v pátek 05. 04. 2019 probudíme jaro na
našem náměstí a zahájíme tak velikonoční čas.
Budeme moc rádi, když přijdete jaro přivítat spolu
s námi nebo i následně, když půjdete jen tak okolo, zavěsíte vajíčko či pentli na jednom ze stromků
„Vajíčkovníku vranovského.“

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

27. 04. 2019
28. 04. 2019
30. 04. 2019

„PROBOUZENÍ JARA“ (Náměstí)
Velikonoční zábava - pořádá SDH Vranov nad Dyjí
(Zámecký hotel – hraje Danteso)
Pálení čarodějnic v Zadních Hamrech
Odpoledne Vranovského regionu (Korolupy)
Pálení čarodějnic 2019 (na louce v Havlíčkově nábřeží)

11. 05. 2019
12. 05. 2019
24. 05. 2019

Okrsková hasičská soutěž
Den matek (Zámecký hotel)
Noc kostelů

02. 06. 2019
11. 06. 2019

Dětský den (hřiště SK Vranov nad Dyjí)
Posvícení, představení a požehnání vlajky městyse Vranov nad Dyjí
Zahradní slavnost (zahrada MŠ Vranov nad Dyjí)

05. 04. 2019
21. 04. 2019
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ROKU 2019
Tento rok se konal již 19. ročník největší a nejštědřejší dobročinné sbírky u nás. Na znojemském
okrese se vybralo celkem 2.346.252,- Kč, což je
o 93.658 korun více jak v roce minulém. Celkem
bylo otevřeno na okrese 533 zapečetěných pokladniček.
Ve Vranově nad Dyjí se vybralo 19.809,- Kč, což je
o 8.517,- korun méně než v roce minulém. Letos
chodily po Vranově tři skupinky koledníků. Otec
Richter měl již nové malé koledníky, se kterými
vybral 7.568,- Kč. Slečny, které byly několik roků
veselým zpestřením pochůzek s otcem Nikem, již

skončily, ale s radostí na ně vzpomínáme. Roman
Franek s malými koledníky vybral 4.125,- Kč a následně dalších 3.438,- Kč. Katka Grundová se svými koledníky přispěla částkou 4.678,- Kč.
Lidé byli štědří jak v rozdávání peněz, tak i v bohaté koledě, která se skládala z mnoha čokolád,
vánočních figurek, bonbonů a oplatek. Každý koledník měl opravdu štědrou sladkou výslužku.
Jménem Oblastní charity Znojmo bychom tímto
chtěli srdečně poděkovat všem dárcům a koledníkům, díky nimž se podařilo přispět na pomoc
potřebným na Znojemsku.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 4. května 2019 budou pracovníci firmy
FCC Znojmo, s.r.o. svážet nebezpečný odpad.
Nebezpečný odpad přivezte na prostranství
k penzionu Inspira v době od 8.00 do 9.00 hodin.
Mezi nebezpečný odpad patří:
barvy a ředidla (v plechovkách a lahvích), oleje,
olejové filtry, čistící tkaniny od olejů, prošlé léky,
lepidla, autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, televizory, ledničky, mikrovlnky, rádia, vysavače,

monitory, počítače, tiskárny, pneumatiky od osobních automobilů bez disků, agrochemický odpad
(staré postřiky a hnojiva). Tohoto sběru odpadu
mohou využít pouze poplatníci místního poplatku
za komunální odpad (občané a cizinci s trvalým pobytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních
objektů, rodinných domů a bytů v našem katastru).
!! Je důrazně zakázáno provádět skládku na
prostranství mimo uvedený datum a čas!!

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Ve dnech od 6. do 9. května 2019 (9. 5. ráno odvoz) bude na prostranství u penzionu Inspira umístěn
kontejner na shromáždění objemného odpadu. Do této
kategorie odpadů patří veškerý objemný odpad kromě
tříděného odpadu, nebezpečného odpadu a železného
šrotu. Příklad: podlahové krytiny, matrace, textilie, nábytek, dřevo, keramické předměty apod.

Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální odpad (občané a cizinci s trvalým pobytem ve Vranově nad
Dyjí a majitelé rekreačních objektů, rodinných
domů a bytů v našem katastru).
!!! Je důrazně zakázáno provádět skládku
mimo stanovené období a kontejner!!!

NÁKLADY A PŘÍJMY – ODPADY V ROCE 2018
NÁKLADY
Tříděný odpad - z toho:

Tříděný odpad celkem
Nebezpečný odpad
Objemný odpad
Směsný komunální odpad
Náklady celkem

plast
papír
sklo
kovy

112.699,00 Kč
94.032,00 Kč
13.920,00 Kč
Kč
220.651,00 Kč
21.797,00 Kč
60.020,00 Kč
616.450,00 Kč
918.918,00 Kč

PŘÍJMY
Místní poplatek za
komunální odpad
Smluvní poplatek
od podnikatelů
Odměna za třídění
od EKO-KOM, a.s.
Příjmy celkem

518.921,00 Kč
78.908,00 Kč
(z toho tvoří 21% DPH)
125.838,00 Kč
723.667,00 Kč

ROZDÍL
195.251,00 Kč
(rozdíl financuje Městys Vranov nad Dyjí)
Do přehledu nejsou započítány náklady na svoz a zpracování biologického odpadu.

/S. Kudrová/

-4-

Vranovský
zpravodaj

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
VÁNOČNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ

Naši nejmladší florbalisté změřili své síly ve školním vánočním turnaji, který jsme zorganizovali pro žáky
1. – 5. ročníku v úterý 18. prosince. Zúčastnilo se 5 družstev a bylo odehráno celkem 10 utkání. Vítězi
se stali „Králíci“ ve složení Jiří Hradecký, Damian Prukner a Michal Holík. Fotografie a podrobné výsledky
z akce najdete na webu školy.

Lyžařský výcvik ve Zlatých Horách
/13. – 18. ledna 2019/
Dvanáct žáků 2. – 5. ročníku společně s paní učitelkou Hanou Slabou a se školáky ze ZŠ Kravsko vyrazili do Zlatých Hor na lyžařský výcvik. Někteří se
učili, jiní zdokonalovali, aby si pak na závěr vyzkoušeli i opravdový závod ve slalomu. Mezi mladšími
se nejvíce dařilo Jiřímu Hradeckému a v kategorii
4. – 5. třída byla nejúspěšnější Kristýna Skoumalová. Kromě lyžovačky se děti vydaly i na zajímavou
vycházku k Zlatorudným mlýnům. Večer se hrály
hry, slavily narozeniny, na řadu přišla i diskotéka
a promítání filmu. Naši malí lyžaři tak získali nejen
spoustu krásných zážitků, ale i nových kamarádů.
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PROJEKT „KOLIK JAZYKŮ UMÍŠ, TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM“

V týdnu od 25. února do 1. března pokračovala v Lubnici již druhá část projektu „Kolik jazyků umíš, tolikrát
jsi člověkem“, který umožňuje realizovat Regionální rozvojová agentura jižní Moravy - správce Fondu malých
projektů pro Jihomoravský kraj. Deset žáků naší školy tak stejně jako v prosinci absolvovalo intenzivní výuku
angličtiny za přítomnosti rodilých mluvčích z Velké Británie, USA, Nizozemí a Rakouska. Kromě samotného
učení je ve čtvrtek 28. února čekal i výlet do Police, kde si prohlédli jak místní zámek, tak muzeum letců RAF,
které je druhé největší tohoto druhu v Evropě.
Závěrečná část projektu je předběžně naplánována na konec května.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Ve čtvrtek 28. února jsme uspořádali školní kolo recitační soutěže. Celkem šestnáct účastníků soutěžilo ve třech kategoriích – 1. a 2. ročník, 3.
a 4. ročník, 5. a 6. ročník. Letošními vítězi se stali Tobiáš Frühauf, Valentina Balcárková a Lukáš Trochta. Valentina Balcárková bude naši školu
reprezentovat i v okresním kole, které proběhne 26. března ve Znojmě.

LOVY BEZE ZBRANÍ

Od 11. března probíhá na naší škole projekt „Lovy beze zbraní“, do kterého se mohou zapojit všichni naši
žáci. Cílem je nashromáždit co možná nejrozsáhlejší fotogalerii jarních rostlin, jež rostou v okolí naší školy
nebo bydliště. Pořízené snímky budou použity k výzdobě školy a zveřejněny na našich webových stránkách. Dále počítáme s tím, že takto vzniklé fotografie poslouží v budoucnu i jako učební pomůcky ve výuce.
V rámci tohoto projektu proběhne v sobotu 18. května v 16.00 setkání začínajících fotografů. To je určeno všem zájemcům bez rozdílu věku, kteří se chtějí dozvědět vše podstatné o tom, jak vzniká digitální
fotografie, jak nastavit správně čas, clonu, citlivost snímače, aby výsledný snímek byl pokud možno co
nejlepší. Kromě teoretické části si každý účastník bude moci vše vyzkoušet i v praxi.
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Pro pořizování zkušebních snímků využijeme areál školy včetně
školní zahrady s výhledem na zámek. K dispozici budeme mít několik kvalitních kompaktních fotoaparátů s živým náhledem (např.
Canon G7X Mark II nebo Sony RX 100), ale každý účastník akce si
může přinést i svůj vlastní přístroj bez ohledu na to, jestli je to malý
kompakt nebo velká zrcadlovka, a vše řádně vyzkoušet.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Srdečně zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče k zápisu, který se koná v pátek 5. dubna od
15.30 do 17.30 hod. Náhradní termín lze domluvit nejpozději do 30. dubna.

JARNÍ OLYMPIJSKÉ HRY

Ve čtvrtek 16. května v podvečer uspořádáme v areálu školní zahrady první „Jarní olympijské hry“. Na
účastníky akce čekají kuličky, petang, skákání panáka, čára, míčová školka, bitva s papírovými koulemi
a spoustu dalších zajímavých disciplín. Soutěžit se bude v kategoriích 2 – 100 let.

ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH

V sobotu 8. června plánujeme zajímavou akci „Zpívání na schodech“ pro všechny hudební nadšence
a posluchače. Vystoupí zde nejen někteří naši žáci a učitelé, ale i zajímaví hosté.

DALŠÍ INFORMACE NA WEBU ŠKOLY

Informace o akcích školy, probíhajících projektech, výsledky soutěží, fotogalerie najdete na školních
stránkách www.zsvranov.cz.

ZAJÍMAVÉ MATERIÁLY Z UKONČENÉHO PROJEKTU ERASMUS PLUS

Na webových stránkách http://www.rightsstudentseurope.eu/goals-result-impact-3/ (odkaz je umístěn
i na našich školních stránkách) je možné najít rozsáhlý osmdesátistránkový dokument, jenž rekapituluje
průběh i výsledky celého projektu. Dále zde najdete např. obsáhlé fotogalerie a různá zajímavá videa.
Mgr. Lubor Durda, ředitel školy

STŘÍPKY ZE ŠKOLKY
První pololetí školního roku 2018/2019 uteklo jako
voda, a než jsme se nadáli, máme jaro. Jsme rádi
nejen proto, že přestávají být děti po období chřipek nemocné a máme opět plnou třídu, ale také
vyrážíme na dlouhé procházky po krásných místech Vranova nad Dyjí.
Ve školce od února přibyly dvě nové posily. Paní
učitelka Bára a školní asistent Zdeněk. Oba hrazení z různých rozvojových programů, které nabízí
MŠMT. Jejich přítomnost ve školce vítáme nejen
kvůli přibývajícím novým malým dětem, ale i pro
větší možnosti při různých činnostech. Ani jsme
nečekali, jak budou děti unešené z přítomnosti
muže ve třídě, kde většinou potkávají jen ženy.
Chlapci k němu vzhlíží a holčičky se předhání, která půjde na vycházku s panem asistentem.
Při výchově a vzdělávání pokračujeme v zavede-
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ném trendu, v rozvíjení všech oblastí předškolního
vzdělávání, důraz klademe na komunikaci a spolupráci a vedeme děti k respektování. Vzdělávací
činnosti probíhají co nejvíce učením prožitkem,
děti například pracují se dřevem na ponku, pekly
kváskový chléb, zkouší šít atd. Při vycházce třída
navštívila dílnu na výrobu loutek, hasiče a do školky přišli i místní policisté. Plesovou sezonu jsme
zakončili karnevalem.
A co nás čeká v příštích měsících? Plánujeme tvořivé dílničky s rodiči před Velikonocemi, Den otevřených dveří, Kurz plavání, Cestu za pokladem a další
akce. V úterý 11. června bude ve školce Zahradní
slavnost, kde se rozloučíme s dětmi, které půjdou
v září do školy, a současně přivítáme nové děti.
Moc se na všechny akce těšíme, rádi uvidíme i rodiče s dětmi, které naší školku nenavštěvují. Informace k akcím budeme průběžně vkládat na webové stránky školy. Přejeme všem spoustu krásných
jarních dní.
za MŠ Pavlína Velebová, ředitelka školy

Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
spojený s vydáváním přihlášek k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
10. dubna 2019 od 8 do 10 hodin
a

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Kritéria k přijetí naleznete na webových stránkách: msvranov.cz,
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 proběhne v úterý
14. května 2019 od 10 do 12 hodin
K zápisu je nutné přinést občanský průkaz, rodný list a kartičku pojišťovny dítěte

PROSBA...
S velkým uspokojením a povděkem přijali zvláště
starší spoluobčané odpočinkovou lavičku, která
byla nainstalována nad kamennými schody nad
benzinkou směrem do Zátiší. Mnoho lidí, kteří šli
na procházku nebo se vraceli s nákupními taškami, si rádo na lavičce na pár minut odpočinulo.
Lidé ji hojně využívali a byli za tento nápad vděčni.
Radost z dobrého skutku pro občany však trvala

jen měsíc… Lavičku někdo odnesl, přemístil, vypůjčil si ji nebo snad ukradl??? Dle svědků v pátek 15.
března byla ještě na svém místě, v neděli si lidé při
procházce již neměli na co sednout. Jménem všech
spoluobčanů, pro které byla lavička nepostradatelná
po namáhavém zdolání schodů, naléhavě prosíme
toho, kdo ji odnesl v jakémkoliv úmyslu, aby ji vrátil.
MUDr. Alena Horná, místostarostka městyse
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019
Volby do Evropského parlamentu se z rozhodnutí prezidenta republiky (sbírka zákonů č.
9/2019 ze dne 8. 1. 2019) uskuteční ve dnech
24. a 25. května 2019.
První den voleb – v pátek 24. května 2019 proběhne hlasování od 14:00 hod. do 22:00 hod.,
druhý den voleb – v sobotu 25. května 2019 se
bude hlasovat od 8:00 hod. do 14:00 hod.
KDO MŮŽE VOLIT:
Právo volit na území České republiky do Evropského
parlamentu má každý občan ČR, který alespoň druhý
den voleb, tj. 25. května 2019, dosáhl věku nejméně 18 let a občan jiného státu (EU), který alespoň
druhý den voleb, tj. 25. května 2019, dosáhl věku
18 let a je po dobu nejméně 45 dnů před druhým
dnem voleb (10. dubna 2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.
Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do Evropského parlamentu je zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví
lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).
Každý volič si může v úředních hodinách na obecním
úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní
úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu
v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
Dva dny přede dnem voleb, tj. 22. května 2019,
obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.
VOLIČSKÉ PRŮKAZY:
Od vyhlášení voleb (8. ledna 2019) může volič, který
nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat
o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské
průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 9. května 2019.
Volič může požádat osobně u obecního úřadu, který
vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu), nejpozději do středy 22. května 2019 do 16:00.
Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické
podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
(musí být datová schránka fyzické osoby - voliče),
obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku

17. května 2019 do 16:00 hod. Za ověření podpisu
na úřadech se správní poplatek nevybírá.
Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta nutno mít označenou schránku), případně může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí
s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku
na území České republiky.
VOLBY V ZAHRANIČÍ:
Při volbách do Evropského parlamentu není možné
hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Pokud je volič veden na zvláštním seznamu
voličů vedeným zastupitelským úřadem v zahraničí
a chtěl by hlasovat při volbách do Evropského parlamentu, musí předložit potvrzení o vyškrtnutí ze
zvláštního seznamu vedeným zastupitelským úřadem, kde byl doposud zapsán.
VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ
SCHRÁNKY:
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou
volební schránkou můžete zasílat na e-mail: kocholova@ouvranov.cz, nebo na tel.: 515 225 904, (jméno,
příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt
na voliče).
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:
Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek, na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů vyznačit přednostní hlasy. Jiné úpravy
nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
HLASOVACÍ LÍSTKY:
Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 21. května 2019, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.
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HASIČSKÝ PLES

MASOPUST PO VSI
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DĚTSKÝ KARNEVAL
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MASOPUSTNÍ MERENDA
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VRANOV – STARTOVACÍ MÍSTO POUTÍ
Možná ani všichni netuší, že z Vranova vychází
různé pěší poutě. Všechno to začalo v roce 2000,
kdy 16. 5. vyrazilo 6 poutníků do Říma a o 33 dnů
později po absolvování 1178 km dorazili k cíli. Po
návratu se pak někteří o tuto pouť zajímali a navrhovali, že by bylo dobře uspořádat nějakou další
pěší pouť, ale kratší, méně náročnější a také pravidelně se opakující.

nejdéle historicky doložená, protože rakouské
poutní místo Tři Duby leží na trase do Mariazell
a tam chodívala z Vranova procesí již dávno. Dokonce se prý u kapličky u Jelenova mlýna setkávala procesí poutníků z Čech a Moravy a dál pokračovala společně. Tato kaplička, která stávala
na místě dnes zatopeném přehradou, stojí nyní
u odbočky ke hrázi ze silnice na Lančov.

Od roku 2001 každoročně pořádáme pěší pouť
z Vranova na Velehrad. Konává se předposlední
týden v srpnu a zhruba 150 km je rozloženo do
6 dnů. K této pouti bývá pravidelně vydáván aktualizovaný poutní zpěvník – písně z něj jsou i na
www.fatym.com.

V roce 2018 byla obnovena poutní tradice k nedalekému poutnímu kostelíku v Rakousku k Panně
Marii Sněžné – Maria Schnee. Zvládne se za sobotní vycházku a tradičně naše poutě v říjnu uzavírá.

Kolem 8. května bývá dívčí pěší pouť z Vranova do
Kostelního Vydří. I když je jen jednodenní, patří
k nejnáročnějším, protože účastnice musí urazit za
jediný den 42 km.
I muži mají svou pěší pouť s názvem Pěší pouť
mužů. Ta začala o několik let později než dívčí
pěší pouť a je mnohem mírnější. Při ní se chodí
z Vranova do Jevišovic, tam je kostel zasvěcený
patronovi mužů sv. Josefovi.
Od roku 2018 má už svůj pravidelný termín konání
v neděli kolem svátku sv. Marie Magdalény i pěší
pouť ke Třem Dubům. Tato pouť je ve Vranově

K tomuto výčtů poutí bychom ještě mohli přiřadit pěší pouť z Prahy do Jeníkova. Nevychází sice
z Vranova, ale je z Vranova pořádána a to již od
roku 2005. Do Jeníkova také vyjíždějí z oblasti
FATYMu v červnu cyklopoutníci. Poprvé to bylo
v roce 2002 z Vranova, v posledních letech startují
z Přímětic.
Do těchto poutí se zapojují jak poutníci z Vranova
a okolí, tak i další z různých míst naší země, kteří
do Vranova rádi přijíždějí a poutí se účastní. Právě
náboženský rozměr poutí napomáhá, aby nešlo
o pouhou turistiku, tělesný výkon, ale i o příležitost duchovní zkušenosti.
P. Marek Dunda, farář vranovský

Přehled pěších poutí vycházejících nebo pořádaných z Vranova nad Dyjí a FATYMem
1. 5. 2019

Pěší pouť mužů

Vranov n.D. - Jevišovice

cca 18 km

8. 5. 2019

Dívčí pěší pouť

Vranov n. D. – Kostelní Vydří

cca 42 km

22. – 26. 5. 2019

Pěší pouť z Prahy do Jeníkova

Praha – Jeníkov

cca 100 km

16. – 19. 6. 2019

Cyklopouť do Jeníkova

Přímětice - Jeníkov

cca 400 km

21. 7. 2019

Pěší pouť ke Třem Dubům

Vranov n. D. – Tři Duby - Maria
Dreieichen

cca 40 km

19. – 27. 8. 2019

Pěší pouť na Velehrad

Vranov n. D. - Velehrad

cca 150 km

19. 10. 2019

Pěší pouť k P. Marii Sněžné – Maria
Schnee

Vranov n. D. – Maria Schnee

cca 18 km

Více informací vždy včas na www.fatym.com
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VRANOVSKÝ ZÁMEK LETOS NABÍDNE
KORUNOVAČNÍ KLENOTY I LETNÍ KINO
Přípravy na turistickou sezónu na vranovském zámku jsou v plném proudu.
Po projednání rozpočtu na
našem ústředí v Kroměříži
je jasné, že i letos se státní
zámek dočká nemalých finančních prostředků, směřujících k postupné památkové obnově vranovské
dominanty.
Od května se návštěvníci
první prohlídkové trasy projdou po krásných nových
kobercích. V tuto chvíli
se tmavozelené běhouny
s drobným květinovým vzorem a dekorativní bordurou
vyrábí v Dánsku. Zámecké
papuče však zcela nezavrhujeme, stále budou návštěvníkům sloužit na druhé
prohlídkové trase.
Opravy se dočká kovová erbovní deska se zlacenou hraběcí korunou na vstupní bráně s aliančním
znakem Stanislava Mniszka a jeho manželky Heleny Lubomirské. I v letošním roce se nám podařilo
získat finance na restaurování bohatých zámeckých sbírek. Tentokrát se renovace dočká překrásná klasicistní komoda s jemnou páskovou intarzií,
která najde místo v ložnici Heleny Mniszkové na
druhé prohlídkové trase.
Pestrá bude v letošním roce i nabídka kulturních
pořadů. Nejvýznamnějším počinem se jistě stane
výstava mistrovských replik korunovačních klenotů. Uskuteční se v prostorách bývalé kočárovny
před zámkem a potrvá od konce června až do
závěru letních prázdnin. Již tradičně letos v červnu zámek provoní rafinované květinové dekorace
a aranže, které ozdobí první prohlídkovou trasu.
O prázdninách se můžete těšit na divadelní produkci pod širým nebem, kdy se na hlavním zámeckém nádvoří rozehraje slavný příběh „Strašidlo
cantervillské“ s herci Martinem Zounarem či Bárou Štěpánovou. V rámci festivalu Hudba Znojmo
zazní v sále předků koncert vážné hudby, který
připomene mimořádnou osobnost operního libre-

tisty, císařského dvorního básníka a častého návštěvníka vranovského zámku v 18. století, Pietra
Metastasia. Po dva prázdninové večery zpřístupníme zámek během oblíbených nočních prohlídek
a pozoruhodný večer na zámku budete moci prožít
o Hradozámecké noci v sobotu 31. srpna. Hlavní
zámecké nádvoří se promění v letní kino s plátnem o velikosti 9x6 metrů a my vám promítneme
dva téměř povinné snímky všech milovníků hradů
a zámků. Nejprve to bude ve vranovských kulisách
natáčená pohádka Nesmrtelná teta a hned poté
filmová veselohra Bílá paní s Irenou Kačírkovou
v titulní roli.
Zámecký areál v druhé polovině roku čekají dvě
velké akce stavební obnovy. Dojde na rekonstrukci střešní krytiny všech budov na prvním nádvoří
a dvou strážních domků u brány. Spolu se střechami se uskuteční obnova středověké strážní věže,
která bude po dokončení opatřena vyhlídkovým
ochozem a zpřístupněna veřejnosti. Zasloužené péče se dočká i althannská hrobka pod kaplí
Nejsvětější Trojice. Cílem připravených sanačních
prací je řádné odvodnění terénu v bezprostřední
blízkosti kaple a obnova větracího systému, který
zanikl po polovině minulého století.
Bc. Radek Ryšavý,
kastelán státního zámku Vranov nad Dyjí
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SPOLEČNĚ PŘIVÍTÁME JARO!
Velikonoce jsou nejdůležitějším křesťanským
svátkem, jsou spojovány s oslavou Ježíšova vzkříšení, kdy třetí den po ukřižování vstal z mrtvých.
Přesné datum jeho smrti není známo, ale anglický
astrolog Isaac Newton vypočítal, že to byl 7. duben roku 30 našeho letopočtu, jiné teorie říkají,
že to byl 7. duben 33. roku n.l., kdy v Jeruzalémě
došlo k zatmění měsíce. Tento den byl ale určitě
pátek. V tento den podle lidových pranostik se
dějí nadpřirozené věci. V tento den se otevírají
poklady ve skalách, jak popsal K. J. Erben ve své
krásné baladě Poklad.
Že je to pravda, mohu nejlépe dosvědčit ze svého
vlastního příběhu. Po mnohaletém neúspěšném
bádání v archivech, kde jsem se snažila dohledat,
co znamená nápis na tabuli v serpentinách, se
můj manžel dočetl v novinách, že na Velký pátek
se otevírají skály a vydávají svá tajemství. Vzali
jsme žebřík, čistič na WC, kyblík vápna a skutečně po přetření plochy zničené tabule se začala objevovat písmena, ze kterých se dal sestavit nápis.
Byl to začátek překvapení – objevu skleněného
tubusu se zprávou o budování hlavní serpentýny.
Něco asi na tom bude… a tak na Velký pátek nepracujte na zahradě, nehýbejte s hlínou, neperte
špinavé prádlo. Nezametejte, nic neprodávejte
a nepůjčujte, nic nevynášejte z domu.
Velikonocům se ve středověku také říkalo červené svátky, protože převládala červená barva jako
symbol prolité Ježíšovy krve.
Ze všech velikonočních symbolů je nejrozšířenějším a nejdéle uctívaným symbolem vejce.
Původ musíme hledat v době antického starověku, kdy výklad světa byl formován velmi stručně:
Omne vivum ex ovo … vše živé je z vejce. Bůh
Dionýsos drží v dlani vajíčko jako vyjádření návratu
k životu. Zvláště červená vejce měla svůj význam
již v císařském Římě, kde červeně omalovaná vejce
byla znakem radosti. V životopise římského císaře
Marka Aurelia, který žil 121-180, se píše, že v den
jeho narození slepice na císařském dvoře snesla
červené vejce, stalo se zvykem, že místo blahopřání ke korunovaci se posílala červená vejce.

Na Boží hod velikonoční se dříve propouštěli na
svobodu zajatci a vězni, u kterých byl jako mučící
nástroj dříve používán nástroj zvaný „ohnivá vejce“ (lat.ova ignita). V této souvislosti vajíčka měla
rudý odstín krve a byla ztvárněním nového života.
S postupným šířením křesťanství se tato symbolika dostala i do zvyků Velikonoc a rozšířila se do
zemí, kde je křesťanství.
Rané křesťanství uctívalo vejce jako symbol Ježíšova vzkříšení, neboť vejce je jako zamčený hrob,
ve kterém je ukryt život.
Co bylo dříve, zda slepice nebo vejce, ponecháme
filosofům, kteří nad tím bádají již tisíciletí a budou
bádat asi bezvýsledně dál.
Vejce se stalo symbolem života a plodivé síly, naši
předci přisoudili vajíčku mimořádné schopnosti
a toto se snažili využít ve svůj prospěch. K zajištění bohaté úrody naši předkové zahrabávali
vejce do polní brázdy, pod práh stáje dávali vejce
pro ochranu a zdraví dobytka, do základu domu
se dávala vejce pro požehnání v domě a kraslice
zavěšená uprostřed místnosti ochraňovala obyvatele před zlou mocí. Dítě, které udělalo první
krůčky a dostalo od kmotry dvě uvařená vejce,
dobře chodilo.
Podle našich předků obarvené vajíčko má větší
sílu než vajíčko bílé, každé barvě byla přisouzená
jiná vlastnost.
Barva červená – barva života a krve, barva odpuzující zlé síly.
Barva zelená – barva štěstí, růstu, vegetace, úrody.
Barva žlutá je barvou slunce, dospívání, dozrávání, plodnosti.
Ve Vranově obnovíme zvyk vítání jara tím, že dne
5.4.2019 bude mít každý občan Vranova možnost
na májku, též tzv. líto, zavěsit vajíčko, kraslici,
uvázat stužku, nebo barevný řetízek. Přivítáme
tak společně jaro, které otevře nejkrásnější dny
roku.
MUDr. Alena Horná, místostarostka městyse
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