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Z úřadu Městyse
Průtah Vranovem bude
Je velice potěšitelné konstatovat, že se
po dlouhých složitých jednáních, od zpracování projektové dokumentace, až po prosazení do velkých akcí v rámci Jihomoravského
kraje, podařilo konečně dotáhnout do finále
vše potřebné pro zahájení akce stavebního
díla „II/398 Vranov nad Dyjí průtah – Onšov. Úsek silnice od mostu přes řeku Dyji
směrem ke Znojmu, včetně serpentin, je
v katastrofálním stavu, ohrožuje bezpečnost a plynulost dopravy, nehledě na první
nepříjemný dojem přijíždějících turistů, kteří
k nám zavítají. Všichni jsme určitě rádi, že se
konečně začne dělat, i když nám to přinese
určité omezení a komplikace. Je zapotřebí
si uvědomit, že každá stavba s sebou nese
nějaké problémy, které musíme strpět a vyřešit. Zásluhu na tom, že se konečně bude
silnice rekonstruovat má Správa a údržba
silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, které se podařilo získat více
jak 52 mil. Kč z prostředků Evropské unie
Regionálního operačního programu Jihovýchod. Méně radostná je však ta skutečnost,
že městys Vranov n/D musí ze svého zaplatit
až 10 mil. Kč a to za poměrnou část dešťové kanalizace, chodníky, přípojky dešťové
kanalizace, osvětlení a sadové úpravy. Mimo
to, musíme ještě vybudovat na ul. Znojemská plynofikaci a Vodovody a kanalizace musí
opravit vodovodní řád.

V pátek 25. února proběhl výběr dodavatele
ve sdruženém podlimitním výběrovém řízení
na výše uvedenou stavbu. Výběrové řízení
vyhrála firma Skanska a.s. za těchto podmínek. Stavba obsahuje rekonstrukci silnice
od mostu přes řeku Dyji na konec obce směrem k Onšovu (délka 595,13 m) a dále opravu celé komunikace v serpentinách k Onšovu. Celková cena bez DPH je 38.990.461,- Kč
(s DPH 46.788.553,- Kč). Z toho musí městys
uhradit 6.618.000,- Kč (s DPH) + plynofikaci
na ul. Znojemská a dostáváme se k částce
více jak 7 mil. Kč. Délka realizace akce je
145 dní. Musíme si však uvědomit, že je to
jedinečná a neopakovatelná šance opravit již
tak nevzhlednou a nebezpečnou vozovku.
Spousta občanů a podnikatelů se ptá, jaké
budou objízdné trasy, jak dlouho bude vozovka uzavřena, zda budou semafory, zda se
bude jezdit přes hráz, zda to neovlivní letní
sezónu a podobně. Musíme vycházet z reality. Nejužší a nejproblémovější úsek je na ulici
Znojemská. Tady se musí rekonstruovat kromě povrchu nová dešťová kanalizace, která
se nachází 2,5 m pod zemí. Po levé straně
směrem ke Znojmu chceme vybudovat plyn
a zprava opravit vodovod (výměna zemních
souprav na vodovodním řádu a přípojkách).
Musí se ctít normy, odstupové vzdálenosti
mezi sítěmi a další parametry. Toho všeho si
je zhotovitel (fa. Skanska) a objednatel (SÚS
JMK, městys) vědom a snahou všech subjektů je minimálně omezit průjezdnost a letní sezónu ve Vranově. Stavba by měla začít
v druhé polovině dubna a do letních měsíců
by se mělo udělat co nejvíce práce. Uzavírky budou, v současné době se nedá říci kdy
a na jak dlouho. Vše ještě musí dořešit fa.
Znakom, jednání budou ještě probíhat na Odboru dopravy a dopravním inspektorátu Policie ČR. Podle předběžných informací objížďku
přes hráz oficiálně nikdo nepovolí. V každém
případě chci svolat ještě před začátkem akce
schůzku se zástupci stavební firmy Skanska
a.s., Znakom a SÚS JMK, na které by se kompetentní pracovníci vyjádřili ke konkrétním
otázkám z řad občanů a podnikatelů.
Ing. Lubomír Vedra
starosta městyse
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„Žáci 6. ročníku dostali v únoru do své třídy
NOVOU INTERAKTIVNÍ TABULI“

„Žáci základní školy na letošním
LYŽAŘSKÉM výcviku v Horní Bečvě“
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Svoz nebezpečného odpadu

Sběr objemného odpadu

V sobotu 30. dubna 2011 budou pracovníci firmy ASA EKO s.r.o. Znojmo svážet nebezpečný odpad.
Nebezpečný odpad přivezte na prostranství
u nového penzionu u mostu v době od 8.00
do 9.00 hodin. Mezi nebezpečný odpad
patří: barvy a ředidla (v plechovkách a lahvích), oleje, olejové filtry, čisticí tkaniny
od olejů, prošlé léky, lepidla, autobaterie,
monočlánky, zářivky a výbojky, televizory,
ledničky, mikrovlnky, monitory, počítače,
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 s trvalým pobytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních chat a chalup v našem katastru).
!!! Je důrazně zakázáno provádět
skládku na prostranství mimo
uvedený datum a čas !!!

Ve dnech 2. května 2011 od 8.00 hodin
až 4. května 2011 do 8.00 hodin bude
na prostranství u nového penzionu u mostu
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, textil,
nábytek, dřevo, keramické předměty apod.
Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze
poplatníci místního poplatku za komunální
odpad (občané s trvalým pobytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních chat
a chalup v našem katastru).
!!! Je důrazně zakázáno provádět
skládku mimo stanovené období
a kontejner !!!
Soňa Kudrová

Počet obyvatel k 31. 1. 2011
Četnost příjmení:
celkem
muži
ženy

850
434
416

Věkové složení
obyvatel:
do 6 let
7-18
19-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100

46
91
131
142
111
132
110
55
28
4

Mynařík/
Mynaříková

16

Hanák/
Hanáková

14

Plachý/
Plachá

14

Trochta/
Trochtová

14

Růžička/
Růžičková

12

Střecha/
Střechová

12

Čermák/
Čermáková

11

Kochol/
Kocholová

10

Četnost jmen:
Muži
Petr
Jan
Josef
Jiří
Pavel

26
22
22
21
19

Ženy
Marie
Jana
Anna
Eva
Hana

48
20
18
13
12

Počet osob dle
jednotlivých ulic:
Bítovská 81,
Benátky 45,
Bělidla 20,
Felicino údolí 12,
Havlíčkovo nábřeží 92,
Junácké údolí 55,
Komenského stezka 16,
Mlýnská 17,
Náměstí 69,
Přední Hamry 25,
Zadní Hamry 74,
Zámecká 63,
Zátiší 240,
Znojemská 16,
8. května 22,
evidenční čísla 3.
Lenka Franeková, DiS.
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„Masopustní rej 26. 2. 2011“

Beseda v místní knihovně
na téma „Čína očima lékaře“
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Srovnání narození a úmrtí

Srovnání rozvodů a sňatků

Srovnání přistěhování a odstěhování

zpracovala: Lenka Franeková 17. 02. 2011
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Kulturní okénko
„Masopustní rej 26. 2. 2011“

„Masopust 5. 3. 2011“
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KULTURNÍ KOMISE pracuje od voleb
v novém složení. Máme chuť, nápady a elán.
Stává se však často, že jsou pořádané akce
málo navštěvovány vámi občany. I když
musím konstatovat, že se to s návštěvností lepší. Úspěšně proběhly před Vánocemi
dvě akce a to Zdobení vánočního stromu
a následně pak Zpívání u vánočního stromu. Na zdárném průběhu se podílela MŠ
Vranov, za což patří poděkování vedení MŠ,
dětem za pěkné vystoupení a kuchařkám
za uvaření skvělého čaje a svařeného vína.
Velký dík zpěvákům u vánočního stromu.
Obecní ples v lednu - velmi pěkný, zdařilý, i když účast nebyla zrovna taková, jakou
bychom si představovali.
Masopust - velké poděkování, obdiv
a uznání si zaslouží 15 našich spoluobčanů, kteří prošli celý Vranov, vybrali rekordní částku 13 660 Kč /část peněz byla použita
na masopustní merendu, zbytek použijeme
na další akce/. Děkujeme také za štědrost
vám, spoluobčanům, jež jste přispěli finančně, tak také hospodyňkám za úžasné pohoštění masek.
Masopustní merenda - tuto navštívilo
hodně lidí, především pak masek cca 30,
které byly velmi pěkné, rovněž děkujeme
za účast a snahu tuto tradici udržet.

Další velmi úspěšnou
akcí byla beseda paní
doktorky Aleny Horné
na téma „Čína očima
lékaře“, které se zúčastnilo cca 50 občanů.
Tato beseda byla velmi
poutavá a zajímavá,
velký dík za to patří
MUDr. Aleně Horné.
ČÍNA OČIMA LÉKAŘE
Dne 10. února se v hojném počtu sešla část
vranovských občanů na poutavé přednášce
na téma – Čína očima lékaře. Během příjemného posezení u kávy, či čaje nás MUDr.
Alena Horná obohatila o spoustu zajímavých poznatků, co se týče např. čínské kuchyně, zdravotnictví, či mentality tamějších
lidí. Poutavé povídání paní Horná prokládala
spoustou fotografií i jiných materiálů, které
nám umožnily se do dané problematiky ještě
více vcítit. Po dvouhodinové přednášce jsme
všichni odcházeli s dobrým pocitem a nadějí, že se podobné „sedánky“ budou opakovat
častěji. Touto cestou bych chtěla ještě jednou
za všechny přítomné poděkovat jak paní doktorce Horné za velice zajímavou přednášku,
tak také paní Prathové a Bednářové za celkovou organizaci a přichystané občerstvení.
Barbora Novotná

V nejbližší době připravujeme následující akce:
21.4.2011
30.4.2011
8.5.2011

Velikonoční prodejní výstava v knihovně
Pálení čarodějnic s taneční zábavou na Klatovce
Den matek (nejen pro matky - zúčastnit se mohou i ostatní občané),
vystoupí bavič Zbyšek Pantůček
21.5.2011
Zájezd na trawestishow do Moravských Budějovic (velmi zajímavé
vystoupení, pokud se rádi dobře zasmějete)
4.6.2011
Den dětí, tentokrát v maskách - karneval pro děti na hřišti
18.6.2011
Koncert známé dechové hudby Dubňanka - na zahradě knihovny
O všech akcích budete včas podrobně informování rozhlasem a letáčky.
Budeme se snažit, aby akce byly pro vás zajímavé, od vás potřebujeme jenom
vaši účast - bez vás to prostě nejde.
Alena Prathová, předsedkyně KK
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Ze školních lavic
Jako každý rok 16. ledna 2011 proběhl
na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Zúčastnilo
se celkem jedenáct dětí, z toho jeden požádal prostřednictvím svých rodičů o odklad.
Do první třídy by tedy mělo v příštím školním
roce nastoupit deset prvňáčků.
V plném proudu je projekt EU peníze školám, začínáme vybavovat školu novými počítači a tabulemi s interaktivními dataprojektory, které činí výuku zajímavější a názornější.
Během dvou let, kdy tento projekt probíhá,
počítáme s tímto zařízením do všech tříd
na 1. stupni, 2. stupeň už je poměrně dobře
vybaven. Učitelé vytvářejí pro tato zařízení
digitální výukové materiály a prezentace, je
potěšující, že se dobrovolně zapojil celý učitelský sbor. Vznikající materiály mají vysokou
profesionální úroveň, jsou postupně ukládány
na školní server a pomocí intranetu, který je
rozveden téměř po celé budově, budou k dispozici všem učitelům při vyučování. Samozřejmostí je také rozvod internetu.
V únoru proběhlo školní kolo recitační
soutěže, celkem se přihlásilo 21 žáků.
Rovněž v únoru absolvovalo 15 žáků z naší
školy lyžařský výcvikový kurz na horách.

21. března se tradičně rozloučíme se zimou
vynášením Morany. Odchod od školy je v 9:30 h.
14. dubna chystáme ve škole velikonoční
dílny, a to od 16:00 h.
19. dubna se uskuteční od 16:30 h. třídní
schůzky s rodiči.
Na závěr několik organizačních informací týkajících se sběru:
Od března do konce května probíhá
na naší škole opět sběr starého papíru, je
možno jej do školy nosit denně.
Sběr vysloužilých elektrospotřebičů
(tedy všeho, co lze zapojit do zásuvky nebo funguje na baterie, od malých spotřebičů po velké, jako jsou ledničky, pračky, elektr. sporáky,
mikrovlnky, vrtačky, sekačky…) nadále probíhá.
Malé elektrospotřebiče se ukládají do sběrného
vaku na chodbě školy, velké je možno svážet
po domluvě s panem školníkem na školní dvůr.
POZOR! Spotřebiče musí být kompletní,
nerozebrané a nesbírají se věci, které
mají obrazovku (televizory, monitory),
žárovky, baterie a akumulátory.
Letošní ročník bude ukončen
10. května 2011!
Mgr. Zdeňka Černošková, ředitelka školy

Z činnosti školní družiny
Nejdříve bychom chtěli poděkovat všem rodičům za jejich pochopení a vstřícnost při naší
vánoční akci. Vybranou částku 810,- Kč jsme
poslali na Konto Adventních koncertů.
V zimním období jsme v naší Škole kosmonautů trénovali zručnost a šikovnost, pozornost a pohotovost. Vše se dělo formou nejrůznějších her a soutěží.
Zabývali jsme se tématem „Člověk pozoruje
a objevuje vesmír“ – na obrázcích jsme si prohlíželi vesmírnou techniku, hledali jsme informace na internetu a v encyklopediích, vyráběli
jsme foukací rakety a zkoušeli vytvořit vesmírné lunární vozítko.

V družině se našel čas také pro hraní her
na počítači i hraní deskových her.
Rádi jsme si hráli na koberci s domečkem,
auty a kostkami.
Hodně jsme se věnovali výtvarným činnostem – ať to byli sněhuláci, sněžní muži, vločky,
kouzelné zimní stromy nebo masky, pohádkové bytosti a v neposlední řadě i jarní motivy
– sluníčko, ptáčci, víla Sněženka v kouzelné
sněženkové zahrádce – vždy jsme pracovali
s radostí a chutí. Práce s pastelkami a barvami
nás totiž moc baví.
Však už se také těšíme na velikonoční tvoření!
Dagmar Hromadová
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„Foto z TURNAJE z Hostimi“

„ZÁPIS DĚTÍ do 1. ročníku základní školy“
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SK Vranov nad Dyjí
Dne 30.1. 2011 se přípravka SK Vranov zúčastnila halového turnaje o postup do finálového
kola o pohár OFS Znojmo v Hostimi. Nemocemi oslabené mužstvo obsadilo 3. místo. Díky patří
všem malým fotbalistům, kteří celý turnaj odehráli v tak malém počtu. Všechny zápasy se hrály
dvoukolově.
Martin Beneš

VIŠŇOVÉ

HOSTIM 30. 1. 2011
VRANOV HRUŠOVANY
HOR. KOUNICE SKÓRE BODY
N/JEV.
3:1 4:0

VIŠNOVÉ
VRANOV

1:3 0:4

HRUŠOVANY N/JEV.

3:1 1:2

1:1 3:2

HOR. KOUNICE

0:6 0:5

1:6 1:8

neděle
neděle
sobota
sobota
neděle
neděle
neděle
sobota
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

POŘADÍ

1:3 2:1

6:0 5:0

21:5

15

1.

1:1 2:3

6:1 8:1

18:13

7

3.

4:0 5:1

17:7

13

2.

3:34

0

4.

0:4 1:5

ROZPIS ZÁPASŮ PŘÍPRAVKY SK VRANOV NA DYJÍ
10.4. v 11:45
hřiště Jevišovice
Vranov- IE Znojmo,,B‘‘
10.4. v 12:45
Vranov – IE Znojmo,,A‘‘
16.4. v 9:00
hřiště Vranov
Vranov – SC Znojmo,,B‘‘
16.4. v 11:30
Vranov - SC Znojmo,,C‘‘
24.4. v 9:00
hřiště Štítary
Štítary - Vranov
24.4. v 10:45
Jaroslavice - Vranov
1.5. v 9:00
hřiště Jevišovice
Jevišovice - Vranov
7.5. v 9:45
hřiště IE Znojmo
IE Znojmo,,A‘‘ - Vranov
7.5. v 11:30
IE Znojmo,,B‘‘ - Vranov
15.5. v 9:00
hřiště SC Znojmo
SC Znojmo,,C‘‘ - Vranov
15.5. v 10:45
SC Znojmo,,B‘‘ - Vranov
22.5. v 9:45
hřiště Jevišovice
Vranov - Jaroslavice
22.5. v 10:45
Vranov - Štítary
29.5. v 9:00
hřiště Vranov
Vranov - Jevišovice
ROZPIS ZÁPASŮ MUŽŮ SK VRANOV NAD DYJÍ
14. kolo
neděle 27.3. v 15.00
Vranov - Mikulovice ,,B‘‘
15. kolo
neděle
3.4. v 15.30
Vranov - Chvalovice ,,B‘‘
16. kolo
neděle 10.4. v 15.30
Vranov – Konice
17. kolo
neděle 17.4. v 16.00
Štítary,,B‘‘ – Vranov
18. kolo
neděle 24.4. v 16.00
Vranov – Olbramkostel
19. kolo
sobota 30.4. v 16.30
Blížkovice,,B‘‘ – Vranov
20. kolo
neděle
8.5. v 16.30
Vranov – Hl. Mašůvky
21. kolo
neděle 15.5. v 16.30
Gr. Mýto – Vranov
22. kolo
neděle 22.5. v 16.30
Vranov – Slatina
23. kolo
neděle 29.5. v 14.00
Přímětice,,B‘‘ – Vranov
24. kolo
neděle
5.6. v 16.30
Vranov – IE Znojmo ,,C‘‘
25. kolo
neděle 12.6. v 16.30
Suchohrdly – Vranov
26. kolo
neděle 19.6. v 16.30
Vranov – Těšetice
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„Varhanní koncert u příležitosti zakončení
projektu TÓNY BAROKA“

„Dětský karneval, pořádal Fatym“
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Konference o vranovském kostele
Druhého a třetího března se konala událost,
která nebývalým způsobem zviditelnila Vranov
nad Dyjí. Šlo o konferenci u příležitosti zakončení projektu Tóny baroka. Tento projekt byl
zaměřen na obnovu interiéru farního kostela
Panny Marie Nanebevzaté ve Vranově nad Dyjí.
První den odborné konference probíhal v sále
Moravské galerie v Brně. Druhý den se vše konalo přímo ve vranovském kostele. Zájem ze
strany odborné veřejnosti byl veliký. Na obou
místech bylo zcela zaplněno. Nechyběli ani
hosté z Norska, představitelé Jihomoravského
kraje, Národního památkového ústavu, Církve
a samozřejmě Městyse Vranov nad Dyjí.
Celou konferenci v Brně zahájil generální vikář
brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek. Zdůraznil radost z toho, že se takovéto dílo obnovy
vranovského kostela povedlo. V tomto duchu
se pak nesla celá konference po oba dva dny.
S odbornými přednáškami vystoupili odborníci
na historii vranovského kostela, restaurátoři
a další specialisté, kteří se podíleli na dvouleté realizaci tohoto projektu. My Vranováci jsme
naslouchali někdy takřka se zatajeným dechem.
Už po několika prvních přednáškách jsme se
s panem starostou Ing. Lubomírem Vedrou
shodli, že vlastně ani netušíme, jaký skvost
náš vranovský kostel je. Bez zaváhání se může
zařadit mezi magnety, které lákají návštěvníky
do naší oblasti, jako například zámek, přehrada,
Národní park Podyjí... Unikátnost našeho kostela je totiž v mnoha směrech zcela ojedinělá.
Nelze zde vyjmenovat všechno, ale například
z naší strany zůstává poměrně nedoceněno, že

se zde jedná o největší moravský kostel, který
není katedrálou nebo klášterem, se zachovalým
románským zdivem. Nebo to, že varhany byly
zrestaurovány novou metodou, která pomohla
nejen obnovit stroj, ale zachovat i původní zabarvení tónů, což prý v takovém rozsahu nemá
v naší zemi nikde obdoby. Navíc skutečnost, že
byl v takovém rozsahu zrestaurován během necelých dvou let celý interiér kostela, je prý též
něco zcela nevídaného...
Ve výčtu mnoha dalších zajímavostí bychom
mohli ještě dlouho pokračovat. Zároveň však
také ale zaznělo, že rekonstrukce kostela je
vlastně teprve na začátku, protože zbývá opravit sakristie, krovy, střecha, fasáda kostela, pořídit chybějící zvony, udělat archeologický průzkum v okolí kostela a zahájit opravu rotundy
svatého Ondřeje. Z odborných příspěvků také
vyznělo, že mnoho otázek zůstává ještě otevřených, a tak se máme na co těšit. Vždyť tento
chrám může i v budoucnu v mnohém překvapit.
S ukončením této první etapy bych chtěl moc
poděkovat všem, kteří se na tom podíleli svou
prací, radou, darem i modlitbou. To, co se povedlo je možno označit jako malý nebo možná
i velký zázrak.
Přestože mnozí žasnou nad jednotlivými zrestaurovanými díly, nezapomeňme, proč byl tento kostel vybudován: K oslavě Boží. A tak ať
i my znovu objevujeme a naplňujeme záměr
budovatelů tohoto skvostu.
P. Marek Dunda
farář vranovský

Nabídka návštěvy u varhan
Mnozí se ptají, zda je možno prohlédnout
si kostel, anebo se dostat až přímo k varhanám. Tato možnost samozřejmě je, ale vzhledem k tomu, že varhany jsou takovým vzácným nástrojem, není možno každého k těmto
varhanám neorganizovaně pouštět. Náš pan
varhaník Ivoš Prchal je však ochoten skupinky 5 – 20 lidí k varhanám po dohodě vzít,
ukázat jim nástroj a předvést, co vše umí.

Domluvte
sse s ním vždy
předem;
p
e-mail i.prchal@seznam.cz nebo
mobil 725 805 020.
P. Marek Dunda
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„Fotografie dětí ze školní družiny“
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„Masopustní rej 26. 2. 2011“
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„Ve 3. ročníku ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů se naše škola umístila
v rámci Jihomoravského kraje na 1. místě
a obdržela odměnu 14 000,- Kč.

1_ZŠ_Elektrowin

Nasbírali jsme přes 6000 kg a chceme touto cestou poděkovat všem,
kteří nás v této akci podpořili“
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