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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

SRDEČNĚ ZVEME NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Vážení spoluobčané,
letošní léto bylo oproti ostatním trošku jiné. „Ten-
to způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným …“, 
dovolil jsem si použít slova Vladislava Vančury ve 
slavném fi lmovém přepisu režiséra Jiřího Menzela. 
Letní měsíce byly poznamenány různými nařízení-
mi, doporučeními, strachem a obavami z možné 
nákazy koronavirem. Podnikatelé v cestovním ru-
chu se shodli, že červen byl poměrně špatný díky 
tomu, že se neuskutečnily různé podnikové akce, 
bylo málo zájezdů, školy rušily plánované akce. 
Na druhou stranu prázdninové měsíce červenec 
a srpen byly oproti jiným rokům nadprůměrné, 
co se týče návštěvnosti a poptávky po ubytová-
ní. Obsazenost byla dobrá, přibylo o hodně více 
návštěvníků a cyklistů, hlavně o víkendech byla 
Vranovská pláž a městys plný lidí.  Bylo znát, že 
dovolená se více trávila v tuzemsku a méně se 
jezdilo do zahraničí. Co se týče kvality a množství 
vody v přehradě, voda byla čistá a hladina vody 
sahala nejvýše od roku 2010. Spokojeni jsou ne-
jen rekreanti, ale i vodohospodáři a ochránci pří-
rody. Neopakuje se situace z minulých let, kdy byl 
velký nedostatek vody. Jak už ale bývá zvykem 
v této společnosti, vždy bude někdo nespokojen 
a všechno je špatně. Někteří chataři si stěžují na 
vysoký stav vody a vidí pouze své zájmy.
Z prováděných větších investičních akcí jsme 
v červenci dokončili projekt „Vstupní brána do 

Národního parku Podyjí“ v Zadních Hamrech za 
795 000,- Kč, z toho nám dá SFŽP dotaci 85%. 
Tuto akci provedla fi rma Dřevoartikl, spol. s r.o. 
ze Znojma. O prázdninách jsme vyměnili veškerá 
stará okna za plastová na základní škole a do kon-
ce měsíce října by se měla dodělat ještě výměna 
střešní krytiny. Celá tato akce bude stát 6 666 
000 Kč, z toho dostaneme z Ministerstva fi nan-
cí dotaci 6 000 000,- Kč. Výměnu oken provedla 
fi rma Window Holding a.s. (Vekra) a rekonstrukci 
střechy provádí fi rma H & B delta, s.r.o. V polo-
vině září se dodělala oprava místní komunikace 
na Havlíčkově nábřeží. Tuto opravu provedla fi r-
ma Dopravní stavby Smrčka s.r.o. ze Znojma. Celá 
tato akce stála 2 902 000,- Kč, z toho jsme získali 
dotaci 2 022 000,- Kč z Ministerstva pro místní 
rozvoj. V srpnu jsme pořídili nový dopravní auto-
mobil pro naše hasiče za 1 000 000,- Kč. MV-GŘ 
HZS ČR nám dalo dotaci 450 000,- Kč, Jihomorav-
ský kraj přispěje 300 000,- Kč a z našich zdrojů 
dofi nancujeme 250 000,- Kč.
Letošní léto bylo, co se týče srážek, nadprůměr-
né. Podle předpovědi by konec září a začátek říj-
na měl být teplý a suchý. Takže babí léto, někdy 
označované pozdní léto nebo Svatováclavské léto, 
by mělo přijít v celé své kráse, a proto si užijme 
slunného a ještě teplého počasí v dobré náladě.

Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse

25. 10. 2020 Žehnání obnoveného kříže, spojené s posezením s občany
07. 11. 2020 Svatohubertská mše
27. 11. 2020 Zdobení vánočního stromu a malých stromků
28. 11. 2020 Vánoční jarmark a soutěž o nejlepší vranovskou vánočku
05. 12. 2020 Mikulášská nadílka

Pořádání akcí bude závislé na aktuálních nařízeních a opatřeních v souvislosti s šířením nákazy 
COVID 19.
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Máme za sebou sezónu soutěží v požárním úto-
ku, vzhledem k celorepublikové situaci jich nebylo 
mnoho. My jsme se zúčastnili dvou a jednu uspo-
řádali. Konala se nakonec kvůli nepřízni počasí o 
den později 12. 7., a byla velká. S takovou účastí 
jsme ze začátku vůbec nepočítali. Přijelo 25 sou-
těžních týmů z celého znojemského okresu. Z na-
šich týmů se zadařilo jen dorostu, který byl druhý, 
a alespoň jeden domácí pohár máme vystavený.
Další soutěž byla ve Vranovské Vsi. Tam dorost 
vyhrál, starší skončili na šestém místě a mladší 
jako druzí. Nevyhnula se nám tady zranění, sanit-
ka a štípanec od vosy. Důležité je, že jsou všichni 
v pořádku.
A nakonec byly Jevišovice. Tam jsme získali dvě 
pátá místa. I přes to, že starší děti dokázaly za-
běhnout parádní čas 17:85. 
Na jaro máme v plánu opět trochu pozměnit tré-
ninky, věnovat se dětem speciálně po kategoriích 
a zaměřit se i na přípravku. Během září jsme se 
totiž rozrostli o dalších pět členů. 

Teď máme před sebou podzimní kolo Plamenu. 
Trénujeme na branný závod, opakujeme loňské 
znalosti a začali jsme 3x týdně běhat. Pokud nám 
současná situace dovolí, rádi bychom se přípravě 
věnovali intenzivně na soustředění ve Výrovicích, 
kam máme v plánu vyjet o prodlouženém zářijo-
vém víkendu. Soutěž bude 3. 10. ve Slupu.

Milada Kovářová

MLADÍ HASIČI

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY VRANOVA
Městys Vranov nad Dyjí připravuje novou publi-
kaci o Vranově. Proto prosíme občany, kteří mají 
doma starší fotografi e zajímavých míst našeho 
městečka (např. soukromých domů, veřejných 
budov, cest, zákoutí, památek atd.), zejména 

takové, kde se něco změnilo, zda by je zapůjčili 
k okopírování a ozvali se na telefon 607 685 039. 
Vítané jsou černobílé fotografi e, formát na šířku.
Děkujeme.

Mgr. Zdeňka Černošková
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

V sobotu 12. 9. 2020 se uskutečnil slavnostní křest a žehnání nového hasičského auta

Dne 18. 8. 2020 byl dovezen 
naší zásahové jednotce nový 
dopravní automobil FIAT DU-
CATO. Vozidlo bylo pořízeno z 
dotací Jihomoravského kraje 
částkou 300 tisíc korun a Ge-
nerálního ředitelství HZS ČR v 
částce 450 tisíc korun. Celková 
cena vozidla je 998 450 korun, 
rozdíl částky dofi nancoval náš 
městys. Vozidlo bude primárně 
používáno pro dopravu mužstva 
na zásahy.
Automobil je devítimístný a je 
opatřen základní výbavou dle 
legislativy pro dopravní auto-
mobily. Součástí vý-
bavy jsou 2ks hasicích 
přístrojů, vyprošťovací 
nástroj PARATECH, lé-
kárnička v batohu, sví-
tilny, ruční radiostanice, 
vozidlová radiostanice, 
nezávislé topení, střeš-
ní nosiče, sváděcí alej 
oranžové barvy a vý-
stražné zařízení v čer-
venomodrém provede-
ní. Pohání jej motor o 
objemu 2,3 litru a vý-

konem 103KW/140 koní. Vozidlo 
dodala fi rma AGROTEC Brno. 
Z dotací JMK bylo pro naši jed-
notku zakoupeno vybavení pro 
práci na vodě pro dva hasiče 
– suchý oblek AGAMA, podob-
lek, plovací vesta, záchranářský 
plovák, přílba pro práci na vodě, 
plovací svítilna. Vybavení bylo již 
použito při záchraně osoby.
V letošním roce zasahovala naše 
jednotka u 12 případů, jednalo 
se o 6 požárů, jednou jsme li-
kvidovali spadlý strom přes ko-
munikaci, dvakrát obtížný hmyz, 
jednou jsme na žádost ZZS asi-

stovali při vyhledávání 
a transportu pacienta 
a dvakrát se jednalo o 
planý poplach. V čer-
venci jsme společně 
s SDH Šumná pomáhali 
HZS Znojmo s opla-
chem kaskád vranovské 
hráze.
V sobotu 17. října 2020 
proběhne ve Vranově 
nad Dyjí sběr železného 
šrotu.

Jan Maurer

Vranovský
zpravodaj
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Rekonstrukce školní budovy

V srpnu a na začátku září proběhla na naší škole vý-
měna oken a dveří. Do konce října bychom měli mít 
i zrekonstruovanou střechu. Poděkování patří všem, 
kteří pomohli se získáním dotace, i všem těm, kteří 

připravili vše potřebné na nový školní rok. Všichni 
zaměstnanci školy se během srpna naplno zapojili 
do úklidových prací, a tak jsme mohli nový školní 
rok zahájit v čistém a příjemném prostředí.
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Pedagogický sbor a provozní pracovníci školy:
Ředitel školy: Mgr. Lubor Durda
Zástupkyně ředitele: Mgr. Nataša Polláková
Třídní učitelé: 1. ročník Marta Vincourová

2. a 3. ročník Mgr. Hana Slabá
4. a 5. ročník Mgr. Marcela Brabencová
6. ročník Mgr. Stanislav Ganzwohl 
7. ročník Ing. Eliška Vybíralová
8. ročník Mgr. Kateřina Ondrůjová
9. ročník Ing. Jan Mareš

Bez třídnictví Diana Melínová
Bez třídnictví Mgr. Ivana Žlabová
Školní družina I. Dagmar Hromadová
Školní družina II. Zuzana Zerzová
Asistent pedagoga Dagmar Větříčková
Asistent pedagoga Zuzana Zerzová
Provozní pracovníci: školník Miloš Zajac

uklízečka Maryna Čermáková

Od října nabízíme našim žákům tyto zájmové útvary:
Zájmový útvar věk vedoucí 
Pěvecký 1. –  5. ročník Mgr. Nataša Polláková
Florbal 2. –  5. ročník Mgr. Hana Slabá
Florbal 6. –  9. ročník Mgr. Lubor Durda
Stolní tenis 6. –  9. ročník Mgr. Lubor Durda
Volejbal 6. –  9. ročník Mgr. Lubor Durda
Kuličky a petanque (jaro 2021) 1. –  9. ročník Mgr. Lubor Durda
Kondiční cvičení 6. –  9. ročník Mgr. Stanislav Ganzwohl
Dramatický kroužek 6. –  9. ročník Mgr. Kateřina Ondrůjová
Tvůrčí psaní 6. –  9. ročník Mgr. Kateřina Ondrůjová

V rámci projektu Šablony II. budou ještě fungovat:
- Čtenářský klub - Klub zábavné logiky pro 1. stupeň
- Klub zábavné logiky pro 2. stupeň - Komunikace v cizím jazyce
- Doučování pro 1. a 2. ročník - Doučování pro 4. a 5. ročník
- Doučování z matematiky - Konverzace v německém jazyce
- Příprava na přijímací zkoušky z ČJ - Příprava na přijímací zkoušky z M

Sběr
V letošním školním roce nesbíráme starý papír 
a použitý kuchyňský olej. Naopak pokraču-
jeme ve sběru drobných elektrospotřebičů, 
jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počí-
tačové vybavení, hudební přehrávače, telefony, 
elektronické hračky, holicí strojky, fény, kulmy, 

elektrické kartáčky, drobné kuchyňské elektrospo-
třebiče – šlehače, toustovače, mixéry, rychlovar-
né konvice a podobně. Sběrný koš je umístěn na 
tradičním místě na školní chodbě. Hned vedle na-
jdete zvláštní papírový box pro celoroční sběr ba-
terií. Sem patří všechny typy baterií používaných 

Vranovský
zpravodaj
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v domácnosti – knofl íkové články, mikrotužkové a 
tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché 
baterie i 9V hranaté baterie a menší dobíjecí ba-
terie.

NESBÍRÁME: televizory, monitory, mikrovlnné 
trouby, zářivky, úsporné žárovky, DVD a CD disky, 
videokazety a jiná záznamová media, velké spo-
třebiče - sporáky, ledničky, pračky atd.

Mgr. Lubor Durda

PO PRÁZDNINÁCH VE ŠKOLCE
Po letních prázdninách jsme se všichni vrátili do 
školky a na děti čekalo překvapení v podobě nově 
upravené třídy. Přes léto jsme ji nechali vymalovat, 
na zemi je položený nový koberec a děti mají více 
možností na činnosti v herních koutech. Společně 
jsme ještě na začátku září oživili zeď dětskou ta-
petou, ale to už si řídily děti. V tomto školním roce 
máme ve školce několik novinek. Jedna z nich je 
sice novinka staronová, po přestávce navážeme 
na individuální logopedické chvilky. Každé úterý 
budeme individuálně s každým, kdo bude potře-
bovat procvičovat a nacvičovat hlásky. Rozhýbe-
me jazýčky a naučíme se pracovat více s dechem. 
Další novinkou, která je zaměřená na děti těsně 
před začátkem nástupu do základní školy, je sou-
bor deseti lekcí – Edukativně stimulační skupinky. 
Ve školce sice děti mají na každý týden připravené 
úkoly podle individuálních potřeb (grafomotorika, 

jemná motorika, matematické představy, činnos-
ti k předčtenářské gramotnosti a další), ale ve 
skupinkách bude přítomen i rodič a pod vedením 
pedagoga přímo uvidí, ve které oblasti jeho dítě 
vyniká a případně, kde potřebuje dopomoci. Jak 
pro dítě, tak i pro rodiče jsou skupinky přípravou 
na společný čas při plnění úkolů v první třídě zá-
kladní školy. 
V letošním roce plánujeme opět společné akce s 
rodiči, jako je podzimní, vánoční i jarní tvoření.  
Moc se těšíme na Zahradní slavnost a všichni pev-
ně doufáme a věříme, že letošní školní rok již bude 
takový, jaký jej běžně známe. 
Na závěr bych chtěla všem dětem popřát krásný 
školní rok 2020/2021, spoustu dětských zážitků a 
co nejvíc chvil opravdu prožitých, nikoli přežitých.

za MŠ Pavlína Velebová, ředitelka školy
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HAMERSKÉ POSVÍCENÍ

VRANOVSKÁ POUŤ
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VÝSTAVA AUT A VETERÁNŮ
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SPANILÁ JÍZDA PRO SENIORY
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INFORMACE Z INFOCENTRA

STRÁŽNÍ VĚŽ JE PRO NÁVŠTĚVNÍKY OTEVŘENÁ,
OPRAVY ZÁMKU DÁLE POKRAČUJÍ

Turistické informační centrum ve Vranově nad Dyjí 
bylo letos pro návštěvníky Vranovska otevřeno 
od začátku června a uzavřeno bude koncem září. 
Splňuje standard služeb dle Jednotné klasifi kace 
turistických informačních center České republiky. 
V rámci podmínek certifi kace TIC je Asociací TIC 
ČR vyžadováno i sledování počtů návštěvníků in-
formačních center v celé zemi, které probíhá za-
znamenáváním návštěvníků infocentra prostřed-
nictvím počítače v internetovém prostředí. 
Počty návštěvníků vranovského infocentra sledu-
jeme od roku 2018. V letošním roce měla letní 
návštěvnost TIC stoupající tendenci na rozdíl od 
dvou předešlých let.

V červnu letošního roku byl počet návštěvníků 
zhruba stejný – 745 (v minulém roce to bylo 752 
návštěvníků). V červenci byl mírný nárůst – 2760 
návštěvníků oproti loňským 2423. Zato letošní 
srpen lámal rekordy všech tří sledovaných let, a 
to 2991 návštěvníků, zatímco v srpnu 2019 přišlo 
2253 hostů a v srpnu 2018 navštívilo TIC 2193 
osob.
Nejprodávanějším artiklem byly letos turistické 
vizitky, kterých se prodalo denně až 100 kusů a 
nejčastější dotaz byl „Kudy na zámek?“. 

Zuzana Solařová

Interiéry vranovského zámku si v červenci a srpnu 
prohlédlo 33 870 návštěvníků, což je oproti loňské-
mu roku mírný pokles. O to intenzivněji probíhaly 
v letních měsících stavební práce na střechách a 
věži, která byla v pátek 28. srpna poprvé ve své 
historii zpřístupněná veřejnosti. Slavnostní otevře-
ní záměrně neproběhlo, jelikož věž bude do konce 
sezony otevřená ve zkušebním provozu. Zájem 
o její prohlídku nás těší, průměrně si vstupenku 
zakoupí 100 lidí denně. Návštěvníci oceňují nejen 
překrásné výhledy do okolí, ale i skvělé řemeslné 
provedení interiéru věže. S postupným dokonče-

ním opravy vnějšího pláště bude z věže mizet i 
lešení. Stožár se státní vlajkou a malovaný rytíř 
v plné zbroji se tak stanou novými dominantami 
tohoto vzácně dochovaného pozůstatku středově-
kého hradu. 
Pokračující oprava střech přinesla nemilá zjištění 
o vysoké míře poškození starých krovů. Už teď 
je zřejmé, že rekonstrukce všech plánovaných 
objektů, zahrnující budovy prvního nádvoří a dva 
strážní domky u vstupní brány, bude dokončena až 
na jaře příštího roku. Uvedenou skutečnost není 
třeba vnímat negativně. Naopak je žádoucí usilo-

Vranovský
zpravodaj

-11-



Vranovský
zpravodaj

vat o důkladnou a kvalitně odvedenou práci, kte-
rá zajistí dobrou kondici střech celého zámku na 
další půlstoletí. Před dokončením je také oprava 
fasády štítu sýpky a chodby do kaple, která zís-
ká v minulosti použitou kombinaci bílé a okrové 
barvy. V této souvislosti se rád podělím o nejpří-
znivější. Soustavným naléháním a žádostmi u nad-
řízených orgánů jsme docílili přidělení fi nančního 
příspěvku na obnovu dalších částí fasád, konkrét-
ně budovy sýpky směrem do Vranova a vstupního 
průčelí předhradí ze strany přístupového mostu. 
Tyto opravy budou provedeny za příznivého po-
časí ještě v podzimních měsících. V plánu jsou i 
další drobnější stavební akce v areálu zámku, o 
jejich případné realizaci se však rozhodne v druhé 
polovině září. 

Bc. Radek Ryšavý,
kastelán státního zámku Vranov nad Dyjí
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ÚPRAVA KOMUNIKACE – HAVLÍČKOVO NÁBŘEŽÍ
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JAK JE VYUŽÍVÁNA „UMĚLKA“?
„Můžu si prosím půjčit klíč od Umělky?“ I takto je 
některými dětmi nazýváno nové sportovní hřiště 
v Zátiší. Od jeho otevření na konci prosince 2018 
se na něm vystřídalo úctyhodné množství malých 
i velkých sportovců. Využití je průběžné po celý 
rok, tedy i v zimních měsících. Děti většinou chodí 
na hřiště v menších skupinkách počínaje dvojice-
mi. Hrají míčové hry, trénují fotbal, ale hraje se i 
tenis a volejbal. Převážně hřiště navštěvují mladší 
a starší žáci, dospělých je méně. Rekordmany je 
jedna dvojice dorostenců, kteří sportovali na hřišti 
již více jak padesátkrát. 14 x využili hřiště rekrean-
ti ubytovaní u místních podnikatelů.
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V lednu – červnu 2019 bylo 
hřiště navštíveno celkem 99 
x a sportovci na něm strávili 
108 hodin. 
V červenci – prosinci 2019 
to bylo 84 návštěv a celkem 
85 hodin. 
Za rok 2019 se tedy usku-
tečnilo 183 návštěv a účast-
níci na hřišti pobyli 193 ho-
din.
V roce 2020 od ledna do 
června hřiště navštívilo 84 
skupinek malých i velkých 
sportovců a strávili na hřišti 
158 hodin. Nutno pozna-
menat, že kvůli koronaviru bylo hřiště téměř měsíc 
uzavřeno.
V červenci 2020 se zájem zvedl, sportovci navští-
vili hřiště celkem 28x a strávili na něm 40 hodin. 
V srpnu 2020 byla situace obdobná.

Kromě této statistiky bylo ještě hřiště organizova-
ně využíváno žáky vranovské Základní školy, dět-
mi školní družiny a sportovci místního Sportovního 
klubu.

Mgr. Zeňka Černošková

NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE NA ROK 2021
Stalo se již tradicí, že každoročně vydáváme ná-
stěnné kalendáře, a to hned ve dvou variantách. 
Nyní jsou už k dispozici obě verze. Ta první varian-
ta, Vranovský kalendář, vznikává díky mimořádné 
obětavosti pana Milana Větříčka. I letos je tomu 
podobně. V kalendáři jsou zařazeny jeho snímky, 
tentokrát zachycující Vranov v noci. Některé sním-
ky jsou vskutku pozoruhodné. Jak se píše v úvod-
ním slově tohoto kalendáře: „I tyto záběry mají své 
kouzlo a možná nás mohou nasměrovat, abychom 
byli všímavější pro to všední, co je ve skutečnosti 
nevšední.“ Kalendář je doplněný rýmovanými hes-
ly, která mohou povzbudit k prožívání jednotlivých 
měsíců. Například v březnu: Nepřestávej doufat a 
přestaň si zoufat.
Druhým kalendářem je kalendář jeníkovský, který 
zachycuje pestrost družby s naší adoptivní farností 
Jeníkov u Duchcova. Tato družba trvá již 21 roků 
a rozvíjí se na mnoha úrovních. Možná, že pohled 
na stránky tohoto kalendáře některé inspiruje k 
zamyšlení nad touto neobvyklou spoluprací anebo 
jiného vyhecuje, aby se do Jeníkova přijel podívat 
a viděl vše na vlastní oči.

Oba tyto kalendáře jsou již nyní k dispozici na faře 
i v kostele za doporučený příspěvek na tisk 35 Kč. 
Třeba potěší nejen nás, ale i někoho, komu jej 
podarujete, a kdo takto může mít před očima po 
celý rok Vranov nebo třeba i adoptovanou farnost 
Jeníkov.

P. Marek Dunda, farář vranovský

Vranovský
zpravodaj
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