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18. dubna byla zahájena oprava komu-
nikace pod názvem stavební dílo „II/398 
Vranov nad Dyjí průtah – Onšov“. Považuji 
za úspěch, že se v poměrně krátké době po-
dařilo stavbu po vydání stavebního povolení 
zahájit. Setkávám se však někdy s nepocho-
pením, proč právě před sezónou a proč to 
bude trvat tak dlouho. A proto bych chtěl 
celou věc uvést na pravou míru a věřím, 
že rozumní lidé to pochopí. Celá stavba je 
prakticky v režii Správy a údržby silnic Jiho-
moravského kraje, příspěvkové organizace 
kraje. Na několika setkáních jsem poděkoval 
čelním představitelům Jihomoravského kraje 
za to, že Vranov dostal prioritu a byl zařa-
zen do velkých staveb v rámci kraje. Oprava 
měla začít minulý rok na podzim, ale díky ne-
ochotě vlády na spolufi nancování ze strany 
státu byly všechny stavby zastaveny. Po vy-
jasnění spolufi nancování mohlo být teprve 
zahájeno výběrové řízení, které organizovala 
SÚS JMK. Po nabytí právní moci musely být 
v termínu podepsány smlouvy a do 30 dnů 
musela být stavba zahájena. Nikdo nemohl 
vědět, za jakou cenu a v jaké lhůtě bude 
stavba realizována. Do výběrového řízení 
se přihlásilo celkem pět nadnárodních fi rem 
(Alpine Bau CZ, Colas CZ, Skanska, Strabag 

a Swietelsky stavební). Cenové nabídky se 
pohybovaly od 33.949.939 do 50.708.132 Kč 
bez DPH. Délka stavby byla v rozmezí od 145 
do 475 dnů. Takže většina fi rem by dělala 
opravu více jak jeden rok. Myslím si, že by 
si nikdo z nás nepřál, abychom měli rozko-
paný Vranov a byli omezování více jak rok. 
Bylo zcela nutné zahájit stavbu co nejdříve, 
protože kdyby se čekalo na nějaký pozdější 
termín, mohlo by se taky stát, že nebudou 
uvolněny fi nanční prostředky, nebo z jiných 
důvodů se celá naplánovaná akce pozastaví 
či zruší. Nešlo tedy čekat, až bude po sezóně 
nebo stavět v zimě, což samozřejmě nelze. 
Snahou městyse a SÚS JMK  bylo co nej-
méně omezit občany a podnikatele a maxi-
málně jim vyjít vstříc. Bohužel dobrý skutek 
je po zásluze potrestán. Většina lidí pocho-
pila, že se zde staví a musí snést nějaké 
to omezení. Za to bych vám chtěl upřímně 
poděkovat. Jsou však lidé, a to nejen z Vra-
nova, kteří zneužívají povolení, chovají se 
arogantně, nedisciplinovaně, myslí jenom 
na sebe a svůj prospěch a nechápou, že 
zde pracují jiní lidé ze stavební fi rmy, kteří 
jsou permanentně ohrožováni a nemohou 
se věnovat své práci. Nyní k postupu pra-
cí. Zhotovitelská fi rma Skanska plní stano-
vený harmonogram. Společnost Vodovody 
a kanalizace vyměnila na vodovodním řádu 
všechny zemní soupravy (přípojky). Na ulici 
Znojemská se podařilo dovést až k posled-
nímu domku plyn, takže plynofi kace na této 
ulici je zcela vyřešena. V současné době se 
začne intenzivně pracovat na ulici Znojem-
ská, která je nejužší, a proto bude tento 
úsek nejvíce problematický. Chtěl bych vás  
občané, podnikatelé, chataři a chalupáři, ale 
také mimovranovské občany požádat o trpě-
livost za dočasné omezování, ale především 
požádat o respektování určitých pravidel 
a snahu, co nejméně projíždět Vranovem 
v čase od 6.30 do 22.00 hod., v době kdy se 
na stavbě pracuje. Věřím, že ještě tři měsíce 
v roce vydržíme a poté budeme na dalších 
několik desítek let spokojeni.

Ing. Lubomír Vedra
starosta městyse

Práce na průtahu
Vranovem v plném proudu

Z úřadu Městyse

Obsah
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Den dětí - fotbalový zápas maminky x děti

Kulturní okénko

Den DĚTÍ na hřišti
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Letošní třináctý ročník hlavní sezonní vý-
stavy je věnován opět kulturně historické-
mu tématu. Pokouší se přiblížit dámskou 
aristokratickou společnost, a to od konce 
18. do začátku 20. století. Pozornost věnuje 
návštěvám divadel, koncertů, plesů a jiných 
okázalých společenských akcí, které jsou do-
loženy portréty, honosnými oděvy nebo do-
plňky toalet, jakými byli například rukavice, 
vějíře, kabelky, slunečníky nebo šperky. Vý-
stava se ale věnuje i různým způsobům trá-
vení volného času v intimním domácím pro-
středí.  Připomíná například hudební nebo 
literární záliby dam, nabízí jejich výtvarné 
aktivity, výšivky a jiné druhy ručních prací. 
Jejich soukromý život dokumentují také růz-
né dárky, písemnosti, miniatury nebo vůbec 
památky na blízké osoby a na významné 
rodinné události, k nimž patřily především 
svatby. Neopomenutelnou součástí tohoto 
světa byla i zbožnost reprezentovaná domá-
cími oltáříky a křížky, relikviářovými obrazy, 

modlitebními knížkami a růženci. V poslední 
výstavní místnosti zaujme návštěvníky fi ktiv-
ní dámský salon navozující atmosféru dívčí-
ho pokoje, v němž byl klid pro volné chvíle 
a místo pro přátelská setkávání.

Většina exponátů, z nichž mnohé jsou pří-
mo spojeny s jejich vlastníky, nositeli či au-
tory, pochází z hradů a zámků jižní Moravy, 
Českomoravské vrchoviny, zlínského regionu 
a jižních Čech, také ale ze sbírek Moravské 
galerie, Jihomoravského muzea, Muzea měs-
ta Brna a z dalších institucí i od soukromých 
sběratelů. Pořadatelem výstavy, která se 
koná v bývalé kočárovně před vstupní branou 
zámku, je Národní památkový ústav – správa 
Státního zámku Vranov nad Dyjí. Otevřena je 
v červnu a září od 10 do 16 hodin, pouze ale 
o víkendech a svátcích, a v červenci a v srp-
nu denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. 
Informaci o komentovaných prohlídkách pro 
zájemce zveřejníme do 30. června 2011.

Kulturní okénko

VÝSTAVY NA ZÁMKU VE VRANOVĚ NAD DYJÍ V ROCE 2011

DÁMSKÝ SALON NA ŠLECHTICKÝCH SÍDLECH

NEBE NA ZEMI
Druhý ročník výtvarné výstavy v interiérech 

zámecké kaple Nejsvětější Trojice představí 
velkoplošné olejomalby nadané umělkyně 
Anny Sypěnové, studentky Fakulty výtvar-
ných umění při brněnském Vysokém učení 
technickém. Leitmotivem její tvorby jsou 
oblaka, dramatická i zářivá, padající na zem 
a zaplňující obzor. Obrazy nebe i krajin jsou 
prostoupeny energií a tajemstvím, silou 
Země, odvážným pohledem na hloubku svě-
ta kolem nás. Výstava, instalovaná v příze-
mí i v prvním patře na oratořích, je součástí 
ofi ciální prohlídky zámecké kaple. Otevře-
na bude v červnu po předchozí domluvě 
a v červenci a v srpnu denně kromě pondělí 
od 10 do 17 hodin.

NAŠE NÁRODNÍ PARKY – ZELENÉ 
MOSTY EVROPY

Výstava fotografi í bude zachycovat příro-
du a krajinu čtyř národních parků České re-
publiky a jejich přeshraničních partnerských 
území. Byla připravena ke stému výročí za-
ložení prvních evropských národních parků. 
Návštěvníkům přiblíží vedle Národního parku 
Šumava i navazující Nationalpark Bayerischer 
Wald, spolu s Krkonošským národním par-
kem představí i polský Karkonoszkim Parkom 
Narodowym. Podobným způsobem nabídne 
i další partnerské dvojice - Národní park Čes-
ké Švýcarsko a jeho saského souseda Na-
tionalpark Sächsische Schweiz nebo  český 
Národní park Podyjí a rakouský Nationalpa-
rk Thayatal. Na její přípravě spolupracovalo 
Ministerstvo životního prostředí s federací 

Vranovský
zpravodaj
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VRANOVSKÝ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
Vážení občané,
ráda bych vás informovala o občanském 

sdružení s názvem téměř renesančním: Vra-
novský okrašlovací spolek. Vznikl v březnu 
2010 a je to společenství lidí, kterým není 
lhostejný vzhled naší obce, takže každý 
z vás, kdo jedete na stejné vlně, jste srdečně 
vítáni. Naší vizí je hezká obec, tudíž chce-
me navrhovat zastupitelům městyse možné 
projekty vylepšující naše bezprostřední okolí 
a podílet se na nich, dále pak spolupracovat 
s jinými občanskými sdruženími zabývající-
mi se obnovou památek, turistických tras 
a rozvojem mikroregionu…… Jedním z na-
šich prvních drobných počinů bylo „okrášle-
ní“ indiánského totemu dětem v mateřské 
škole. Dalším malým příspěvkem je dodá-
ní kapky důstojnosti náhrobním kamenům 
v blízkosti kostela (viz foto). Máme v hlavách 
spoustu dalších plánů, nicméně uvítáme ka-
ždý další nápad. Proto v případě, že nějaký 
máte, neváhejte mne kontaktovat. Chcete-
-li si prohlédnout fotodokumentaci z těchto 
akcí, najdete ji na internetových stránkách:
www.osvos.wz.cz. Obzvláště zajímavé je 
srovnání fotografi í, náhrobků u kostela před 
naším ošetřením a po něm. Je tam znát mar-
kantní změna k lepšímu. Prostě podívejte se

Za Vranovský okrašlovací spolek
Mirka Rašková

Europarc, Agenturou ochrany přírody a kra-
jiny a správami českých národních parků. 
Otevřena bude v galerii Thayana na prvním 
nádvoří, a to od 1. července do 30. září 2011 
v době, kdy bude zámek podle návštěvního 
řádu otevřen pro veřejnost.

KULTURNÍ KOMISE
Před Velikonocemi 

se konala v místní 
knihovně velmi za-
jímavá prodejní ve-
likonoční výstava 
s občerstvením.

Další akcí byly čarodějnice, ale bohužel 
díky nepřízni počasí byla účast dětí a rodičů 
velice malá.

Akce „Travesti show“ v Moravských Bu-
dějovicích, kterou KK pořádala, byla nad 
očekávání úspěšná, autobus byl obsazen 
42 ženami, které s nadšením hodnotily velmi 
krásné vystoupení a dokonce projevily zájem 
o zopakování v listopadu, kdy skupina Divo-
ké kočky opět v Budějovicích vystoupí.

Den matek - zúčastnilo se cca 120 osob, 
poděkování za hezké vystoupení dětí jak 
z MŠ, tak ZŠ Vranov.

Den dětí – SK Vranov s Městysem Vranov 
n/Dyjí pořádali program pro děti i rodiče 
na sportovním hřišti Alena Prathová

Vernisáž k zahájeníVernisáž k zahájení
výstavy na zámkuvýstavy na zámku

Den matekDen matek

Velikonoční výstavaVelikonoční výstava
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Ze školních lavic

Téměř ke konci letošního školního roku – 
v květnu dostali žáci dalších tří tříd dárek v po-
době interaktivní tabule. Zařízení v celkové hod-
notě 240 tisíc korun bylo pořízeno z projektu EU 
peníze školám. Vybaveny jsou již všechny roční-
ky na 1. stupni, 2. stupeň má k dispozici rovněž 
tři zařízení. Po této stránce je tedy škola na ně-
kolik budoucích let moderně vybavena. Nové 
tabule umožňují využívat elektronické přípravy 
učitelů přímo ve vyučovacích hodinách, lze se 
okamžitě připojit na internet a jakékoli infor-
mace získávat přímo na tabuli online. Škola je 
rovněž dobře vybavena výukovým softwarem, 
který se pro interaktivní tabule výborně hodí, 
používáme i zakoupené hotové interaktivní 
učebnice v elektronické podobě, tím se výuka 
stává atraktivnější, efektivnější a samozřejmě 
pro žáky zajímavější.

„Ukliďme si svět“ – tak se nazýval 4. celore-
publikový ekologický soutěžní projekt, organi-
zovaný kolektivním systémem ELEKTROWIN 
na podporu environmentální a ekologické 
výchovy, do kterého se opět zapojila také ZŠ 

ve Vranově nad Dyjí. Šlo především o již známý 
sběr vysloužilých elektrospotřebičů. Jak se naše 
škola umístila, zatím nevíme, protože letošní 
výsledky ještě nebyly zveřejněny.

Další významnou akcí byl i sběr papíru, 
do této soutěže se po celý rok nejaktivněji 
zapojovali žáci 2. ročníku jako celek, ale našli 
se i další významní sběrači – jednotlivci, kteří 
přinesli nebo přivezli spolu s rodiči téměř 400 kg 
papíru. Ty nejpilnější čeká odměna na školním 
závěrečném slavnostním shromáždění. Celkem 
se nám podařilo letos nasbírat téměř 5 tun 
starého papíru.

 29. června v 10.00 hodin se bude konat v tě-
locvičně ZŠ slavnostní ukončení školního roku 
a 30. června obdrží žáci závěrečné vysvědčení. 
Naši školu opustí jedenáct absolventů, téměř 
všichni se umístili buď jako studenti, nebo na-
stoupí do učebních oborů. Tři půjdou studovat 
na střední školy, sedm nastoupí do učebních 
oborů, jedna žákyně se zatím neumístila v žád-
ném učebním oboru.

Samozřejmě vrcholí i přípravy na příští školní 
rok, nejdůležitější informací je, že na 1. stup-
ni budou 3 samostatné třídy, spojený zůstane 
4. a 5. ročník, dále se spojí 1. a 2. ročník, třetí se 
bude vyučovat samostatně. 

Všem přejeme pěkné prožití prázdnin. 

Na závěr několik organizačních informací:

Úřední dny o prázdninách
 11.7. 2011 pondělí 10.00 – 11.00
 8.8. 2011 pondělí 10.00 – 11.00
 25.8. – 31.8. 2011  10.00 – 11.00

Zahájení nového školního roku 
2011/2012

čtvrtek 1. 9. 2011 v 7.30 h.
před ZŠ Vranov nad Dyjí. 

Mgr. Zdeňka Černošková
ředitelka školy

Z nových interaktivních tabulíZ nových interaktivních tabulí
se těší žáci 2., 3., 4. a 5. ročníkuse těší žáci 2., 3., 4. a 5. ročníku

Vranovský
zpravodaj
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SK Vranov nad Dyjí

KULIČKIÁDA
11. dubna proběhl na naší škole 1. ročník Vranovské kuličkiády. Soutěže se zúčastnilo 

13 družstev rozdělených do tří kategorií - v nejmladší zvítězili GORMITI (Michal Koban 
a Vilém Raška), v kategorii 3. – 5. ročník byli nejúspěšnější POPELNICE (Václav Raška, 
Tadeáš Mϋller, Tomáš Mϋller, Simon Šerák), v nejstarší zvítězilo družstvo KARAMBA s.r.o. 
(Martin Grund, Ondřej Grund, Petr Grund, Sandra Zpěváčková a Tereza Polláková).

ŠUMENSKÁ FLORBALOVÁ LIGA
Naši mladí fl orbalisté mají za sebou další 

ročník Šumenské fl orbalové ligy, ve kterém 
obsadili celkové 4. místo. Nejvýraznějšího 
výsledku dosáhli na druhém turnaji v Šumné, 
kde  dokázali porazit pozdější celkové vítěze 
– družstvo Pavlic.

ŠKOLNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ
31. května zakončili naši fl orbalisté sezónu 

závěrečným školním turnajem, ve kterém 
zvítězilo družstvo „Sardinek“ (Petr Grund, 
Tereza Polláková a Jiří Svatoň). Druhé místo 
patří týmu s netradičním názvem „Zase 
jsme to vyhráli“ (Adam Beneš, Václav 
Raška a Tomáš Mϋller) a třetí skončili 
„Lazaři s.r.o.“ (Radek Pecina a Vilém Raška, 
František Pecina a Simon Šerák).

Fotografi e všech zúčastněných družstev 
najdete na stránkách www.zsvranov.zde.cz

GORMITIGORMITI

01 Sardinky01 Sardinky

POPELNICEPOPELNICE

02 Zase jsme 02 Zase jsme 
to vyhralito vyhrali

KARAMBA s.r.o.KARAMBA s.r.o.

03 Lazari s.r.o.03 Lazari s.r.o.

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ – ZAKONČENÍ 
FOTBALOVÉ SEZÓNY

SK Vranov nad Dyjí srdečně zve všechny 
sportovní fanoušky na tradiční turnaj v malé 
kopané, který je naplánován na sobotu 
25. června. Začíná se v 10.00 hod. V dopo-
ledních hodinách se odehrají zápasy základ-
ních skupin, přibližně od 13.30 pak budou 
následovat rozhodující utkání o umístění. 
O turnaj je jako každým rokem velký zájem, 
o čemž svědčí fakt, že startovní listina byla 
beznadějně zaplněna už v polovině května. 
Letošního ročníku se zúčastní týmy: Hovada 
Vranov, Lančov, H+M Plastová okna Kucha-
řovice, Basketbalisté Znojmo, Bosna a Her-
cegovina, Gladiators. Jako doprovodná akce 
proběhne fotbalový pětiboj - soutěž spor-
tovních dvojic, jež změří síly v pěti fyzicky 
nenáročných dovednostních disciplínách. 
Do této soutěže se můžou přihlásit i ti, kteří 
se neúčastní hlavního turnaje. Pro nejmen-
ší fotbalové fanoušky bude v průběhu dne 
připraven skákací hrad. Více informací na-
jdete na stránkách www.mkvranov.xf.cz.

Lubor Durda

-7-



Velikonoční zvyky a tradice se staly v dubnu 
tématem, které provázelo mnoho našich 
činností v družině. Vytvářeli jsme velikonoční 
dekorace, kterými jsme zkrášlovali družinu 
i školu. Pomocí elektrického pera jsme zdobili 
vajíčka voskem. Že mají naše výrobky 
trvalejší hodnotu, jsou stále aktuální a stále 
se líbí, dokazuje fakt, že se i letos objevily 
na velikonoční výstavce v knihovně.

Ke konci dubna se na školní zahradu opět slét-
li čarodějové a čarodějnice, aby předvedli své 
kouzelné schopnosti, vykonali čarodějnickou 
zkoušku a získali tak „čarodějnický průkaz“. 
Slunečné odpoledne se vydařilo a my se s po-
zdravem „čarodějnickému sletu zdar“ těšíme 
na příští, již pátý ročník.

V květnové Škole kosmonautů jsme se 
pokusili odpovědět na otázku – budou jed-
nou lidé žít na jiné planetě? Spojili jsme ji s 
povídáním o dlouhodobých letech do vesmíru, 
o vesmírných stanicích a také o robotech.

Rovněž jsme si zahráli několik celodružino-
vých her a soutěží. Jednou z nich byla Kos-
mická hra – házeli jsme „vesmírným“ kamín-
kem na obrázek rakety tak, abychom získali 
co nejvyšší bodové hodnoty. Zažili jsme napí-

navé chvilky, úspěchy, radost, ale i zklamání. 
Nejvyššího bodového výsledku – a tím tedy 
1. místa, dosáhla Hanička Durdová, 2. místo 
obsadila Klárka Čechová a 3. místo vybojo-
vala Dominika Polívková.

Jedno odpoledne jsme se ocitli na „neznámé 
planetě“ a mohli jsme si na naši domovskou 
planetu Zemi dovézt několik vzorků vzácných 
hornin a nerostů. Vymysleli jsme pro ně názvy 
a vytvořili si tak sbírku kosmických hornin 
a nerostů. 

V posledních květnových dnech jsme se vě-
novali výtvarným a rukodělným činnostem.

Rádi jsme uvítali nabídku, abychom alespoň 
malinkatou měrou pomohli při výzdobě koste-
la u příležitosti posvěcení nového oltáře. Vá-
zání věnečků z buxusových větviček bylo 
pro naše prstíky docela náročné, ale nakonec 
se nám přece jenom pár věnečků opravdu moc 
povedlo.

V červnu jsme oslavili náš svátek, který 
byl prozářený smíchem a blížícími se prázdni-
nami. Na rozloučení se školou připravujeme 
„Sluníčkové odpoledne“ – to aby se vše 
rozsvítilo a na letní prázdniny svítilo sluníčko.

Dagmar Hromadová

Z činnosti školní družiny

Školní družinaŠkolní družina

Vranovský
zpravodaj
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Fatym

29. května 2011 došlo k mimořádnému zvidi-
telnění Vranova nad Dyjí. Úřad Jihomoravské-
ho kraje ofi ciálně vyhlašoval výsledky soutěže 
o Nejlépe opravenou kulturní památku Jiho-
moravského kraje pro rok 2011. Jistě si mnozí z 
vás vzpomenou, že po celý březen bylo možno 
posílat SMS ve prospěch jednotlivých navrže-
ných památek. Hlasovalo se ve třech kate-
goriích. Pro nás je potěšitelné, že v kategorii 
Díla výtvarného umění se naše zrestaurované 
vranovské varhany udržely na prvním místě.

Při předání čestného ocenění bylo připome-
nuto, že se nejedná o jedinou výjimečnou sku-
tečnost v našem regionu, ale že představitelé 
kraje mají radost z toho, že je na Vranovsku 
vidět kus dobrého díla. Farnost také těší, že 
s tímto čestným oceněním je spojeno i fi nanč-
ní uznání ve výši 50 000,- Kč. Tyto peníze se 
velmi hodí na alespoň částečné pokrytí úroků 
z úvěru, který jsme si museli vzít na opravu 
kostela a varhan. 

Po slavnostním vy-
hlášení jsem dostal 
otázku od těch, kteří 
zůstali na druhém 
místě za námi, jak se 
nám povedlo sehnat 
tolik SMS hlasů. Odpověď byla jednoduchá: 
,,Našlo se dost těch, kteří mají k Vranovu vztah 
a chtěli toto dobré dílo podpořit a kteří i ve svém 
okolí povzbudili své přátele a známé, aby svůj 
hlas poslali právě našim varhanám.“  Takto 
jsme se opět jednou sjednotili a ukázalo se, že 
to přináší dobré plody.

Chtěl bych touto cestou ještě jednou moc 
poděkovat těm, kteří se o vítězství varhan za-
sloužili. Už teď je vidět zvýšený zájem široké 
veřejnosti. Např. v sobotu 4. 6. přijel celý auto-
bus moravských varhaníků ze sdružení Musica 
sacra, kteří obdivovali krásu našich varhan.

P. Marek Dunda
farář vranovský

proběhlo ve znamení důstojných oslav 
v kostele, který se skvěl čistotou a novotou 
posezením pod lipami u vína, piva, dobrého 
jídla a setkáním spoluobčanů. Naplnilo smysl 
založení tradice posvícení u nás. Zpráva, že 
na zámeckém kostele prasklo srdce zvonu, 
vnesla do příprav posvícení trochu nejistoty, 
která se pojí k pověrám o zvonech. Rovněž 
očekávání pěkného počasí bylo sázkou. 
Vše se v dobré obrátilo a dle průběhu oslav 
a patrné spokojenosti všech zúčastněných 
došlo k naplnění poslání posvícení v plné míře. 
Poděkování patří Městysi Vranov nad Dyjí, 
který uvolnil fi nanční částku na pohoštění, 
základní škole, která svou účastí žáků jako 
uvaděčů obřadu se zhostila na výbornou, 
hasičům, kteří reprezentovali ve slušivých 
uniformách své poslání jako dispečeři provozu 
aut na náměstí, ale i pomoc při transportu 

méně po pohyblivých občanů do kostela. 
Paní Skupová uháčkovala kytičky národních 
barev do slavobrány, kterou zapůjčili a zdobili 
pracovníci zámku. Radka Vlasáková ušila 
obal na krabičku s ostatky, zdobenou vyšitým 
zlatým křížkem. Kdo byl osloven a mohl, tak 
pomohl. Akci lze nazvat – Vranov sobě…..

Slzy v očích jednoho hosta, který děkoval 
za nevšední zážitky a pravil, že jsme jej 
přesvědčili, že český člověk umí ještě zazpívat 
hymnu a Českou besedu byl projevem odměny. 
Je to ale i výzva pro další rok založené tradice 
posvícení u nás. Posvícení bylo společnou 
akcí vranovské farnosti a městyse a nutno 
poděkovat za vzácnou spolupráci. A to, že 
byl Vranov rozkopaný, to nikomu nevadilo. 
Ba naopak – bude se vzpomínat, že to první 
posvícení bylo, když se opravovaly serpentiny 
v roce 2011. MUDr. Alena Horná

Vranovské varhany uspěly v soutěži NEJLÉPE 
OPRAVENÁ KULTURNÍ PAMÁTKA JMK 2011

První naše posvícení

Vranovský
zpravodaj
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Vranovský
zpravodaj

FATYM – farní tým byl založen rozhodnutím 
brněnského biskupa. Vojtěcha Cikrleho v čer-
venci roku 1996. Patnácté výročí založení  si 
členové FATYMu připomenou s biskupem Cikr-
lem ve středu 1.června při společném setkání 
a při slavení děkovné bohoslužby ve Vranově 
nad Dyjí.

Brno/Vranov nad Dyjí: FATYM pečuje o far-
nosti kolem vranovské přehrady a v začátcích 
jich měl na starosti sedm. Postupně jich však 
přibývalo. V roce 1998 se farní tým rozdělil 
na dva samostatné týmy - vranovský a přímě-
tický. Dnes tyto dva farní týmy spravují 25 far-
ností, a navíc pečují o „adoptovanou“ farnost 
v severních Čechách  - Jeníkov u Duchcova, 
kterou si přibraly v roce 1999. 

„FATYM je společenství kněží, jáhnů, ka-
techetek a dalších spolupracovníků, kteří se 
podílejí na jeho činnosti. Heslem FATYMu je 
,,omnia  ad Bonum adhibere – všechno využít 
k Dobrému“, vysvětluje jeden ze zakládajících 

členů FATYMu a moderátor týmu, vranovský  
farář P. Marek Dunda. A dodává: „FATYM má 
jednu důležitou zásadu, a to: věnovat se tomu, 
co se jeví jako dobré, ale čemu se jiní nevěnují 
natolik, nakolik by bylo užitečné. Proto do naší 
činnosti patří i pořádání pěších poutí, zvláště 
každoroční srpnová pouť na Velehrad, pořádá-
ní lidových misií ve farnostech, vedení Spole-
čenství čistých srdcí, organizace mariánských 
družin Soluňáků a Marianek, různé aktivity pro 
děti a mládež, vydavatelská činnost A.M.I.M.S. 
s tiskem levných náboženských brožur, vydá-
vání časopisu Milujte se!, internetová křesťan-
ská televize www.TV-MIS.cz, starost o adopto-
vanou farnost Jeníkov a další.“ 

Za patnáct let existence FATYMu  jím prošlo 
víc než sedm desítek nejbližších spolupracov-
níků a stovky a tisíce těch, kteří jsou s farním 
týmem stále v kontaktu. 

Více o FATYMu a jeho činnosti na
www.fatym.com

Patnáct let farního týmu FATYM

Předání ocenění za Nejlépe Předání ocenění za Nejlépe 
opravenou kulturní památkuopravenou kulturní památku

Fatym
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Už dost dlouho se nestalo, aby pan biskup 
přijel do Vranova nad Dyjí. Tentokrát však na-
vštívil Vranov n/D hned dvakrát během jedno-
ho týdne: v neděli a pak ve středu. 

V neděli 29. května se konala událost, na kte-
rou jsme se dlouho připravovali a na kterou 
budeme ještě déle vzpomínat – SVĚCENÍ OL-
TÁŘE. Počasí bylo přímo pohádkové, přestože 
dva dny předtím pršelo. Zásluhou Městyse Vra-
nov n/D byla už u vstupu do uličky pod obec-
ním úřadem instalována slavobrána a u ní byli 
hosté přivítáni. Zvláště kladný ohlas vyvolal 
pan starosta Lubomír Vedra s řetězem a sta-
rostovskou medailí. Starší občané, pro které by 
bylo namáhavé projít uličkou ke kostelu, byli 
ochotně vyvezeni ke kostelu a doprovázeni 
staršími žáky místní školy, kteří působili téměř 
dospělým dojmem. 

Ve zcela zaplněném kostele byla přední místa 
vyhrazena čestným hostům, mezi nimiž ne-
chyběli zastupitelé našeho městyse, staros-
ta města Znojma pan Zbyšek Kaššai a také 
zástupci z některých dalších obcí. Slavnostní 
atmosféru umocnily zpěvy vranovského chrá-
mového sboru, který řídil a zároveň na varha-
ny doprovázel pan Ivo Prchal. Jak řekla jedna 
účastnice slavnosti:,,Zpívali tak krásně, že 
jsem nejprve podezřívala pana biskupa, že si 
tento sbor dovezl z Brna.“I sám pan biskup 
udělal na mnohé zúčastněné velký dojem. A to 
především svou radostností, zájmem o všech-
no a o všechny a srozumitelným a zároveň dů-
stojným vedením celého obřadu. Mimořádně 
silným okamžikem bylo vlastní svěcení oltáře. 
Tento oltář, 2,5 tuny těžký, je ze šedého vá-
pence a navrhl jej pan architekt Marek Štěpán. 
Do oltáře vložil pan biskup ostatky sv. Jana Ne-
pomuka Neumanna, ostatky svatých mučed-
níků (sv. Gratus, sv. Celsius, sv. Amandus, sv. 
Victoris) a  kousek šatů svaté Kláry. Ostatky se 
nacházejí pod oltářním kamenem, který v září 
2009 požehnal pro vranovský oltář Benedikt 
XVI. při své návštěvě v Brně.

Otec biskup pomazal oltář posvátným olejem 
zvaným křižmo a na žhavé uhlí pak nasypal hoj-
ně zrnka kadidla. Z oltáře začal stoupat oblak 
kouře znázorňující posvátnou přítomnost Boží 
a modlitby věřících. Pak byla na nově posvěce-
ném oltáři sloužena první eucharistická oběť. 
Před kostelem pan biskup požehnal posvícen-
ský koláč a již tak silnou atmosféru umocnil 
společný zpěv národní hymny. Nejedno srdce 
zjihlo při tanečním vystoupení, kdy vranovští 
předvedli Českou besedu. Slavnost pak po-
kračovala pohoštěním a mnozí odcházeli až 
v pozdních nočních hodinách. To že i pan biskup 
zůstal ještě několik hodin u kostela s lidmi, je 
v jeho případě neobvyklý úkaz a pozorovatelé 
z toho vyvozují, že se mu ve Vranově n/D mimo-
řádně líbilo. Zanechal nám všem vzkaz, který 
je i na pamětních obrázcích ze svěcení oltáře:

Přeji si, aby úcta ke Kristu a ke svatým, zvláště 
k Panně Marii, patronce tohoto kostela, přiná-
šela co nejvíce duchovního užitku nejen jeho 
návštěvníkům, ale všem místním obyvatelům. 
Kéž je kostel poutem jednoty a pramenem po-
koje pro všechny.

Rád bych ještě touto cestou moc poděkoval 
všem, kteří se o tuto vydařenou slavnost za-
sloužili.

P. Marek Dunda

Fatym

Pan biskup Mons. Vojtěch Cikrle ve Vranově nad Dyjí

Svěcení oltářeSvěcení oltáře

Vranovský
zpravodaj
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Děti ze školní družiny

Žáci chystají nasbírané 
elektrospotřebiče k odvozu

-12-



XXIX. Ročník Vranovského kulturního léta

Pořadatelé - Městys Vranov nad Dyjí a Národní památkový ústav - správa 
Státního zámku ve Vranově nad Dyjí 

 vstupné
Pátek 8. července 2011 
RECITÁL jednoho z nejvýraznějších českých písničkářů JAROSLAVA HUTKY. 120,- Kč

Čtvrtek 14. července 2011
KONCERT známého rockového zpěváka, kytaristy a textaře VLADIMÍRA MIŠÍKA. 120,- Kč

Středa 20. července 2011
KONCERT VÍTĚZŮ LETNÍ ŠKOLY BAROKNÍ HUDBY
za doprovodu THE CZECH ENSEMBLE BAROQUE ORCHESTRA.
Po koncertu degustace vína z Písařova vinařství Vrbovec.  100,- Kč / 70,- Kč

Úterý 26. července 2011
ŽALMAN A SPOL. Recitál legendárního autora a interpreta českého folku
Pavla Žalma- na Lohonky. Místo - první nádvoří zámku. Začátek v 19.30 hodin. 120,- Kč

Čtvrtek 4. srpna 2011
VARHANNÍ KONCERT S DOPROVODNOU TRUBKOU,
ZPĚVEM  A UMĚLECKOU RECITACÍ.  120,- Kč

Pátek 12. srpna 2011 
„HRADOLOGIE 2011“ – hudební megavečer, v něž vystoupí přední zpěvák
rockové hudby Roman Dragoun and His Angeles, Petr Bende Band, Vlasta Redl aj.
Začátek v 16,00 hodin, konec ve 23,00 hodin.  330,- Kč / 410,- Kč

Sobota 16. srpna 2011 
KONCERT INSTRUMENTÁLNÍ HUDBY S FILMOVÝM DOPROVODEM
(Pohádka Leoše Janáčka)  120,- Kč.

Státní zámek
Zámecká 93, 671 03 Vranov nad Dyjí

tel.: +420 515 296 215, 
+420 515 282 081, +420 724 357 169

e-mail: vranov@brno.npu.cz
www.zamek-vranov.cz
www.novy-hradek.eu

Dále srdečně zveme
 13. a 14. srpna 2011
  VRANOVSKÁ POUŤ – sportovní hřiště
 27. 7. Varhanní koncert v kostele
 18. 8. Varhanní koncert v kostele
 28. 8. Koncert v kostele s rakouským sborem
 10. 9. Putování po vranovských hospůdkách

Vranovský
zpravodaj

-13-



Vranovský
zpravodaj

Děti ze základní školy
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Výsledky zápasů - SK Vranov nad Dyjí

Rozpis zápasů přípravky SK Vranov na dyjí

9. kolo Vranov – IE Znojmo „B“ Branky: Beneš 2x, Pecina F., Havelka, 
Čermák 5:0 (2:0)

9. kolo Vranov – IE Znojmo“A“ Branky: Havelka, Raška 2:1 (2:1)
10. kolo Vranov- SC Znojmo“B“ 0:3 (0:1)
10. kolo Vranov – SC Znojmo „C“ Branky: Raška 2x, Müller T. 3:0 (1:0)
11. kolo Štítary - Vranov Branky: Müller Tom. 2x 2:2 (1:1)
11. kolo Jaroslavice - Vranov Branky: Trnka Patrik 2x, Müller Tom. 1:3 (0:0)
12. kolo Jevišovice – Vranov 2:0 (2:0)
13. kolo IE Znojmo“A“- Vranov 4:0 (0:0)
13. kolo IE Znojmo“B“-Vranov Branky: Čermák,Trnka 0:2 (0:1)
14. kolo Jaroslavice – Vranov Branky: Trnka 3:1 (3:0)

14. kolo Štítary – Vranov Branky: Raška 2x, Müller, Šenekl, 
Trnka, Čermák, Havelka 0:7 (0:3)

15. kolo SC Znojmo“C“ – Vranov Branky: Čermák,Pecina Fr. 1:2 (0:1)
15. kolo SC Znojmo“B“ – Vranov Branky: Dvořák 5:1 (2:1)

Vranov – Jevišovice Branky: Čermák 2x, Pecina Fr. 3:1 (2:0)

Konečná tabulka okresní soutěže sk.“A“
1. SC Znojmo „B“ 26 23 2 1 125:20 71
2. IE Znojmo“A“  26 20 1 5 154:35 61
3. Vranov 26 14 4 8  69:47 46
4. Jaroslavice 26 10 3 13  77:75 33
5. Jevišovice 26  9 4 13  39:72 31
6. Štítary 14  4 3  7  19:44 15
7. IE Znojmo „B“ 26  4 3 19  23:115 15
8. SC Znojmo „C“ 26  3 2 21  28:126 11

Výsledky zápasů mužů SK Vranov nad dyjí
14. kolo Vranov – Mikulovice“B“ Branky: Beneš, Štancl 2:1 (2:0)
15. kolo Vranov – Chvalovice“B“ 0:4 (0:1)
16. kolo Vranov – Konice Branky: Železný Radek 2x 2:2 (1:2)
17. kolo Štítary „B“- Vranov Branky: Mačák 2x, Žáček, Kovář, Železný R. 2:5 (2:2)

18. kolo Vranov- Olbramkostel Branky: Jurčík,Mačák,Kovář,
Železný Petr 4:4 (2:1)

19. kolo Blížkovice –Vranov Branka: Železný Petr 3:1 (3:1)
20. kolo Vranov – Hl.Mašůvky Branka: Neveselý 1:3 (1:1)
21. kolo Gr.Mýto – Vranov Branky: Mačák, Žáček 4:2 (3:0)
22. kolo Vranov – Slatina Branky: Železný R. 2x, Jeřábek, Jurčík 4:4 (0:3)
23. kolo Přímětice“B“ – Vranov Branky: Železný R., Mačák 7:2 (2:0)
24. kolo Vranov : IE Znojmo Branky: Železný R., Železný P. 2:5 (2:4)
25. kolo Suchohrdly – Vranov Branka: Mačák 7:1 (5:1)

Vranovský
zpravodaj

-15-



1_ZŠ_Elektrowin

VRANOVSKÝ ZPRAVODAJ

Místo vydání:  Vranov nad Dyjí
Číslo a den vydání:  2/2011, červen 2011
Evidenční číslo per. tisku přidělené ministerstvem -  MK ČR E 14326
Vydavatel:  Městys Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, PSČ 671 03 Vranov nad Dyjí, IČ - 00293 806
Náklad:  500 ks 
Distribuce:  zdarma do schránek
Příspěvky dodali:  Ing. Lubomír Vedra, MUDr. Alena Horná, Mgr. Zdeňka Černošková, Mgr. Nataša Polláková, 

Mgr. Lubor Durda, P. Mgr. Marek Dunda Th.D., Dagmar Hromadová, Mirka Rašková,
Alena Prathová, Martin Beneš

Grafi ka a tisk: Tiskárna WEGA, Znojmo, www.WEGAWEGA.cz
Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje:  září 2011
Textové příspěvky, fotografi e, náměty posílejte na adresu infocentrum@ouvranov.cz


