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Novela rozpočtového určení daní (RUD) defini-
tivně schválena.

Po dlouhé době se konečně podařilo prosadit 
odstranění diskriminace obcí ve financování men-
ších samospráv a nastavení systémového dělení 
daní mezi samosprávy na úkor velkých měst.  
Novela je účinná od 1. 1. 2013 a měla by obcím 
umožnit stabilněji plánovat a zajistit další rozvoj 
našich obcí a měst. Do budoucna nechceme být 
závislí jenom na dotacích, které jsou někdy ne-
logické a nespravedlivě rozdělovány, ale chceme 
investovat skutečně tam, kam potřebujeme a co 

nás nejvíce tíží. Podstatné je, o kolik se navýší 
naše obecní pokladna. Sdílené daňové příjmy  
u současného systému jsou 5.963.000 Kč a nové 
RUD by mělo zajistit 8.111.000 Kč, výnos na jed-
noho obyvatele je u současného systému 7.100 
Kč, u nového RUD má být 9.600 Kč. To by nám 
mělo přinést do naší kasy zhruba o více jak 2 mil. 
Kč navíc. Nutné je však mít na paměti, že se mo-
hou naplnit černé scénáře vývoje příjmů státního 
rozpočtu a avizovaný nárůst příjmů nebude tak 
veliký, jak se očekává.                                                       

               Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse

Z úřadu Městyse
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CO NOVÉHO V BYTOVÉM DRUŽSTVU SENIORŮ NA PTAČÍM VRCHU 
V současné době zpracovává firma EUcentrum a.s. základní materiál, studii a získává  

stanoviska dotčených státních orgánů, která jsou potřebná pro zpracování projektu a pro  
stavební povolení k založení Bytového družstva seniorů Vranov nad Dyjí. Na posledním zastu- 
pitelstvu, které se konalo 5. září, byla schválená zastupitelstvem zatím jen Smlouva o spo- 
lupráci, jejímž předmětem je spolupráce na přípravě a realizaci projektu bytového domu pro se-
niory a osoby se zdravotním postižením a založení bytového družstva. V této fázi se zatím jedná 
pouze o spolupráci na projektu, nevkládají se pozemky a nezakládá se družstvo jako takové. Velká 
škoda je, že již na červnové a minulé zářijové veřejné zastupitelstvo přišlo málo občanů se zeptat  
a získat nějaké informace k danému projektu. O to více se objevilo poměrně dost zavádějí-
cích informací k projektu. Bylo by dobré, aby se více spoluobčanů zajímalo o danou problema-
tiku, ptali se přímo mě nebo zastupitelů, kteří mají více informací a mohou spoustu věcí ob-
jasnit. V každém případě uspořádáme besedu s občany, na které blíže objasníme zamýšlený 
projekt. Obecně se dá říci, že každá z právních forem - družstvo, akciová společnost, společnost  
s ručením omezeným atd. nebo příspěvkové organizace zřizované městem (např. Penzion  
pro důchodce Znojmo p. o. - U Lesíka), Jihomoravským krajem (např. Domov důchodců Boži-
ce, Hostim, Plaveč, Skalice, Jevišovice) má své výhody a nevýhody. Podstatné je pro současné   
a potencionální seniory, že ve všech zařízeních se již platí a nic není zadarmo. Tyto částky se pohybují 
zhruba od 8 tisíc Kč výše a odvíjejí se podle toho, kolik lidí je na pokoji, jaký mají servis, stravu a po-
dobně. Je třeba si uvědomit, že politika státu vůči seniorům a hlavně prognózy do budoucna nejsou 
nijak růžové. Já osobně s tímto trendem, kdy se stát zbavuje odpovědnosti, nesouhlasím, ale musíme 
vycházet z reality.                                                                 Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse
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NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTYSE
Jak už jste si mohli někteří povšimnout, od 7. 9. 2012 jsou v provozu nové internetové stránky 

městyse Vranov nad Dyjí  www.ouvranov.cz. Zcela nahradily stránky původní, které již byly zastaralé  
a méně přehledné. Nové stránky jsou vytvořeny za pomoci současných technologií a při jejich vývoji 
byl kladen důraz na lepší přehlednost informací. Redakční systém stránek umožňuje pracovníkům 
obecního úřadu rychle a jednoduše svépomocí vkládat nové informace, aktuality, přepis hlášení roz-
hlasu a dokumenty na úřední desku. Stávající fotogalerie byla ze starých stránek zachována, stejně 
tak jako převážná část textového obsahu, který byl dle potřeby roztříděn. Nově zde naleznete přepis 
hlášení rozhlasu, poměrně rozsáhlou galerii historických fotografií, záběry z webkamer umístěných 
převážně na Vranovské přehradě a do budoucna ještě takzvané virtuální prohlídky městyse a okolí, 
které budou atraktivní především pro turisty zajímající se o tuto lokalitu. Věříme, že se Vám budou 
nové internetové stránky líbit a že na nich najdete to, co potřebujete. 

Případné připomínky, návrhy a nápady můžete směřovat na adresu Turistického informačního cen-
tra infocentrum@ouvranov.cz.                                                                         /Ondřej Bednařík/                                          

                                                                     

„PROJEKT MÉHO SRDCE“ – VYHLÍDKA ZAMILOVANÝCH

Rádi bychom Vás informovali o spuštění soutěže 
„Projekt mého srdce“, ve které je zařazen projekt 
„II/398 Vranov nad Dyjí průtah - Onšov“ .

Díky projektu byla silnice zrekonstruována v prů-
tahu obcí Vranov nad Dyjí a následného úseku po 
křižovatku se silnicí III/40818 u Onšova. Rekonstruk-
ce proběhla v délce 1550 metrů, v serpentinách nad 
Vranovem byla zároveň rekonstruována působivá 
vyhlídka na zámek Vranov nad Dyjí, která se stala 
oblíbeným zastávkovým místem projíždějících.

Pokud budete mít zájem o to, aby se tento projekt v soutěži dobře umístil, prosíme o Vaše hlasování 
v jeho prospěch.

Na stránkách www.jihovychod.cz najdete 25 spotů o nominovaných projektech. Soutěž bude probíhat 
od 3. září do 31. října 2012.

Vítězné projekty z obou krajů regionu soudržnosti Jihovýchod, které dostanou nejvíce hlasů od ná-
vštěvníků stránek soutěže na www.jihovychod.cz, získají po vyhodnocení soutěže titul

„Projekt mého srdce roku 2012“.  Titul bude zástupcům projektů předán po ukončení soutěže, v listo-
padu 2012. Hlasovat můžete do 31. října 2012.

ODKAZ na VIDEO: http://www.jihovychod.cz/projekt-meho-srdce/ii-398-vranov-nad-dyji-prutah-onsov                                                                                        

OZNÁMENÍ O TERMÍNU VOLEB
Na základě Rozhodnutí prezidenta republiky se volby do zastupitelstev krajů uskuteční ve dnech  

12. a 13. října 2012.
První den voleb - v pátek 12. října proběhne hlasování od 14,00 hodin do 22,00 hodin, druhý den 

voleb - 13. října proběhne hlasování od 8,00 do 14,00 hodin. Volební místnost je v budově Místní 
knihovny ve Vranově nad Dyjí. Právo volit v krajských volbách 2012 má každý občan České republiky, 
který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Zároveň musí být přihlášen k trvalému 
pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

  

Z úřadu městyse
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Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. 
Každému voliči budou doručeny hlasovací lístky nejpozději tři dny před konáním voleb. Náhradní hlaso-
vací lístky budou k dispozici ve volební místnosti ve dnech konání voleb. Ve volbách je možné hlasovat 
na voličský průkaz. Žádosti můžete podávat již nyní poštou s ověřeným podpisem či osobně na Úřadu 
městyse Vranov nad Dyjí u paní Marty Miklíkové. Občan s trvalým pobytem v Jihomoravském kraji na 
voličský průkaz může volit pouze v tomto kraji.                                               /Miroslava Hanáková/                           

                                                    

VÝPISY A ŽÁDOSTI ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ NA CZECH POINTU
Od 1.7. 2012 jsou spuštěny základní registry na základě zákona č.111/2009 Sb., o základních regis-

trech v pozdějším znění. Základní registry jsou registr obyvatel (ROB), osob (ROS), práv a povinností 
(RPP) a registr územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN). 

Podle § 14 výše zmíněného zákona kontaktní místo veřejné správy provádí hned několik agend. Jedná 
se o výpisové a změnové formuláře. Žadatel si může zažádat o výpis z registru osob, obyvatel, práv a 
povinností a dále jsou zde žádosti o změnu údajů v registru obyvatel, žádost o změnu v registru osob 
a žádost o poskytování údajů třetí osobě.  Žadatelem může být fyzická osoba, nebo podnikající fyzická 
osoba. Dále zmocněnec, který musí předložit úředně ověřenou plnou moc, nebo zákonný zástupce 
(rodič, opatrovník), který předkládá doklady, jež ho opravňují být zákonným zástupcem (rodný list, 
rozhodnutí od soudu, atd.). Cena za výpis je standardně dle Sazebníku správních poplatků, tedy max. 
100,- Kč za první stranu, za každou další max. 50,- Kč.

                                                                                                                /Miroslava Hanáková/                                                                               

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 6. října 2012 budou pracovníci firmy ASA EKO s.r.o. Znojmo svážet nebezpečný odpad.
Nebezpečný odpad přivezte na prostranství u penzionu Inspira 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, čistící 

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 !!!                                                                  
                                                                                                                           /Soňa Kudrová/                                                                               

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Ve dnech 9. října až 11. října 2012 bude na prostranství u penzionu Inspira 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 poby-
tem 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/                                                                               

Z úřadu Městyse
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OPĚT SPANILÁ JÍZDA VLÁČKEM A LODÍ PO VRANOVSKÉ PŘEHRADĚ
Druhou neděli v 

září se na Vranov-
ské přehradě usku-
tečnila tradiční akce 
pro seniory. Vláček 
s vez l  s en io r y  ze 
Zadních Hamer až 
na přehradu, kde 
byla připravena vy-
plout loď Viktorie. 
Loď plula až pod 
bítovský hrad, na palubě byla vynikající atmosféra a i díky nádhernému počasí se celá 
akce vydařila. Touto cestou bych chtěl poděkovat našim sponzorům - Lodní dopravě Vranov 
s.r.o, ČAS - service a.s. a vranovským vinařům.                          /Dagmar Větříčková/

VRANOVSKÁ POUŤ  
Ve dnech 11. - 12. 8. 2012 proběhla na 

sportovním hřišti Vranovská pouť - podium  
s hudebními kapelami ABBA revival, KVĚTINKA, 
ONKELS, stánkový prodej, atrakce pro děti, 
ukázky šermířských soubojů. Velká účast lidí 
byla při večerní ohňové show. V neděli pak mše 
v kostele a poté před kostelem dechová hudba.

VÝLOV SEKTU
18. 8. 2012 se konal na pláži Výlov sektu ze dna Vranovské přehrady spojený s kulturním 

hudebním programem a výstavou historických aut. Protože počasí přálo, přišlo spoustu 
rekreantů, i místních občanů nejen na odpolední, ale i večerní program.                                                            

                                                                         

Kulturní okénko
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Ze školních lavic

Nový školní rok byl slavnostně zahájen 3. září za přítomnosti pana starosty, pana faráře a zástup-
ce Policie ČR pana Balíka. Přivítali jsme 15 prvňáčků.

Do naší školy nastoupil nový pan učitel Mgr. Stanislav Ganzwohl, který bude učit převážně  
angličtinu místo paní uč. Damborské, ta u nás musela z rodinných důvodů ukončit pracovní poměr.

PŘIDĚLENÍ TŘÍD  A TŘÍDNICTVÍ  
1. ročník    p.uč.  Mgr. Kateřina Sigmundová  
2. a  3. ročník      p.uč.  Mgr. Lubor Durda
4. a 5. ročník      p.uč.  Mgr. Radana Slaninová
6. ročník                  p.uč.  Ing. Milana Zuhlová
7. ročník                    p.uč.  Mgr. Stanislav Ganzwohl
8. ročník                     p.uč.  Mgr. Martina Jedličková
9. ročník                    p.uč.  Mgr. Kateřina Ondrůjová
bez třídnictví je p.uč. Ladislav Fiala, který bude učit především matematiku a fyziku. 
Na naší škole pracují 2 asistentky pedagogů, a to paní Dagmar Větříčková a Mgr. Marcela Holíková,  

  školní družinu opět povede p. vych. Dagmar Hromadová.

                                                                   

SPORT VE ŠKOLE 

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
V sobotu 23. června byl za účasti šesti družstev odehrán tradiční turnaj v malé kopané, ve  

kterém zvítězilo družstvo Lančova. Jako doprovodná akce proběhl „Fotbalový pětiboj“, 
v němž vítězství z loňského ročníku obhájili Ondra a Vojta Jankůjové. Podrobné informace, 
celkové pořadí, výsledky a fotografie družstev najdete na www.mkvranov.xf.cz.

 /Mgr. Lubor Durda/

              Z AKTUALIT

Od srpna je v prodeji na turistickém informačním centru kni-
ha „Vranovská přehrada“ - stavba úzkokolejky - provoz - lodní 
doprava. Autorem je Miroslav Vaněk, vydavatelství SURSUM 
www.sursum.cz 

Kniha vznikla za pomoci mnoha osob z Vranova nad Dyjí  
i okolí. Poděkování patří pracovníkům elektrárny, Povodí Mora-
vy, pracovníkům státních archivů.

Kniha je dostupná za 349 Kč.

Upozorňujeme všechny občany, že v ZŠ ve Vranově už není možné shromažďovat vel-
ké elektrospotřebiče - ledničky, pračky, myčky, monitory, televizory.

Malé elektrospotřebiče do sběrného koše sbíráme nadále, rovněž budeme sbírat  
použité baterie.                                                                   /Mgr. Zdeňka Černošková, ředitelka ZŠ/                                                          

              

Vranovský
zpravodaj
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Ze školních lavic

Mgr. ČERNOŠKOVÁ Zdeňka Recitační, Jazyk ruský II. st.

Mgr. POLLÁKOVÁ Nataša Pěvecký I. st.

Mgr. SIGMUNDOVÁ Kateřina Kytara(začátečníci a pokročilí)

Mgr. DURDA Lubor Sportovní I., II. st.

Mgr. SLANINOVÁ Radana Školička vaření, Flétna, Dyslektický

Ing. ZUHLOVÁ Milana Nj konverzace II. st.

Mgr. Ganzwohl Stanislav Sportovní (míčové) hry

Mgr. M.Jedličková M pro 9.ročník

Mgr. ONDRŮJOVÁ Kateřina Školní časopis, Dyslektický II. st.

HROMADOVÁ Dagmar Šikovné ruce I. st.

HOLÍKOVÁ Marcela Informatika I. st.

Větříčková Dagmar Klub dobré pohody I. st.

Mgr. NOVÝ Miloš Rybářský (od 3.roč.) + II. st.

V letošním školním roce nabízíme žákům následující zájmové útvary:
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Měsíc září je nejenom začátkem podzimu a školního roku, ale také hledáním a navazováním 
nových vztahů. Starší děti odcházejí a místo nich nachází svá místečka čerství prvňáčci.

V průběhu měsíce se děti seznamují s novým prostředím a řádem školní družiny. Hra-
jeme společné hry, při kterých se vzájemně poznáváme.

Povídáme si také o podzimu a o barvách, které ho charakterizují. Zvládli jsme vyrobit 
jednoduchý větrný mlýn z ruličky, listového panáčka a pomocí vlny jsme vykouzlili nádherné 
podzimní stromy.

Pokud je hezky, trávíme volný čas na školní zahradě. 
Když přijdou mračna, hrajeme si v družině třeba se Sněhurkou a trpaslíky, zahrajeme si hry 

zaměřené na postřeh, pexeso na počítači, zazpíváme si písničky, zasmějeme se při spole-
čenských hrách.

V letošním školním roce budeme prostřednictvím hry Safari poznávat život ohrožených 
zvířat. Seznámíme se s tím, jak žijí, jak se chovají, čím jsou zvláštní, co dovedou, jaké mají 
schopnosti. Budeme pořizovat obrázky zvířat, pokusíme se vytvářet jejich papírové i prostoro-
vé modely.                                                                                        /Dagmar Hromadová/

             

Z ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

13. října - Drakiáda 
6. října - Dýňová strašidýlka

2. - 3. listopadu -  Burza
9. listopadu - Loučení se sluníčkem

30. listopadu - Zdobení vánočního stromu

PŘIPRAVUJEME

děti na školní zahradě s vlastními výtvory

Vranovský
zpravodaj
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                                        LÉTO 2012 NA ZÁMKU 
V letošních letních prázdninových měsících měli návštěvníci zámku možnost opět zhléd-

nout historické interiéry prvního a druhého okruhu obohacené o některé nové prvky. Za-
tím, tedy ke konci srpna t.r., toho využilo 54 231 osob, což je asi o 15 % více než v loňském 
roce, komplikovaném generální opravou příjezdové silnice od Znojma. 

Návštěvníci měli připraven bohatý doprovodný program. Před vstuní bránou  
na ně čekala výstava „Hračky, hry a divadélka na zámku a v podzámčí“, také ale na-
příklad historická lukostřelba, v kapli výstava obrazů Pavla Kašpárka „Přibližování 
přírodě“, na prvním nádvoří výstava dětských kreseb „Barvy a tvary matky země“  
pořádaná ve spolupráci s Národním parkem Podyjí. Na čestném dvoře byla 
nově otevřena expozice hadů, ještěrů, pavouků a dalších bezobratlých živočichů  
z neevropských zemí. Významným obohacením byly i pořady jubilejního XXX. ročníku kul-
turního léta organizovaného v součinnosti s úřadem našeho městyse. Na šest zajímavých 
koncertů přišlo více jak 400 posluchačů - bohužel přímo z Vranova jen málokdo. Největší 
zájem byl o vystoupení Vladimíra Mišíka, Ireny Budweisserové a skupiny Poutníci. Téměř 
300 milovníků komorní a vokální hudby navštívilo hudební přehlídku vítězů letní školy ba-
rokní hudby, tedy zvláštní pořad Znojemského hudebního festivalu. Tím však letošní hu-
dební produkce na zámku nekončí. Vranovskou veřejnost zveme spolu s úřadem městyse 

STÁTNÍ ZÁMEK 

POLICIE INFORMUJE

VRANOVSKÝ PITAVAL
V závěru letošní rekreační sezóny jsme zaznamenali zvýšený počet spáchaných trestných 

činů v obci Vranov nad Dyjí. Jednalo se zejména o pět případů krádeží spáchaných vloupá-
ním do chat nebo rekreačních chalup, a to přímo ve Vranově nad Dyjí, nebo v jeho blízkém 
okolí. Ve třech případech se nám již podařilo zjistit pachatele, který se v současné době 
nachází ve vazební věznici. U zbylých dvou případů se nám díky všímavosti a pohotovosti 
jednoho z našich spoluobčanů, který se  u čtení tohoto článku určitě pozná a jemuž bych 
touto cestou chtěl poděkovat, podařilo zjistit poznatek k možnému pachateli. Ten v sou-
časné době ve spolupráci s pracovníky Služby kriminální policie a vyšetřování ve Znojmě 
prověřujeme. Chtěl bych připomenout, že na stavu a vývoji bezpečnostní situace v obci se 
podílíte, ať už přímo či nepřímo, vy, občané, a v tomto ohledu je důležitá spolupráce mezi 
policií a veřejností.

 Rovněž bych Vás rád informoval o skutečnosti, že náš policejní sbor ke dni 30. 6. 2012 opustil 
pan praporčík Josef Kašpar, který celou svou policejní kariéru, jež začala dne 1. 4. 1986, strávil 
na vranovském oddělení. Touto cestou bych chtěl poděkovat za poctivou práci, kterou pro policii  
a občany odvedl a popřát mu hodně štěstí a pevné zdraví do dalších let.

 /npor. Bc. Radek Balík - vedoucí oddělení/
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Program naší vranovské farnosti je poměrně pestrý a letošní léto nebylo v tomto směru 
vyjimkou. Kromě běžných bohoslužeb v celé oblasti a populárních mší svatých na pláži na 
střeše restaurace Štika bývá i řada mimořádných událostí. O některých z nich bych se zde 

rád zmínil.
Během prázdnin pořádal FATYM celou řadu dět-
ských táborů. Tři turnusy proběhly v chatkách  
v Hlubokých Mašůvkách, dva turnusy byly pod 
stany na farní zahradě na Bítově a další se kona-
ly na různých neméně zajímavých místech a na 
farách v celém okolí. 

ZE ŽIVOTA FARNOSTI 

zejména na adventní koncert instrumentální a vokální hudby, který se bude konat v pondělí  
17. prosince 2012 v hudebním salonu zámku. Účinkuje brněnské Trio od sv. Jakuba, začátek 
v 19,30 hodin.                                                                          /Mgr. Miroslava Janíčková/
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V červenci své životní jubileum oslavili:
Alžběta Gomolová, Anna Hotařová, Zdeněk Kandus, Marie Kučerová, Jan Pavelka, Libuše Pavelková,  
Eliška Vrbová.
V měsíci srpnu to byli:
Jiří Fila, Marie Grundová, MUDr. Václav Křenecký, Jindřiška Růžičková.
V září: 
Antonie Balonová, Milán Kalina, Stanislav Václavek.
Tito občané oslavili životní jubilea 60, 65, 70, 80 a 85 let.

Potěšení jsme byli z narození miminka:
Olivia Bronte Craig

Rozloučili jsme se:
Marie Bulová, Božena Jesenská, Vladimír Krčál, František Nenička, Václav Trochta 

Zajímavé to bylo všude, ale za mimořádnou zmínku stojí tradiční tábor pro děti z adop-
tivní farnosti Jeníkova u Duchcova. Tento pobyt bývá přímo na vranovské faře. Tentokrát 
bylo tolik zájemců, že jsme je ani všechny nemohli vzít. Pro příští rok už budeme muset 
pro jeníkovské děti počítat se dvěma turnusy. Program byl pestrý, mnohé zaujala celotá-
borová hra, své udělalo i pěkné prostředí a počasí, které vyšlo přímo vzorově, a děti jistě 
nezapomenou i na různá zpestření, jako například na přednášku paní doktorky Aleny Horné  
o Číně. Některým dětem se ani nechtělo domů a mají dojem, že Morava je jejich 
vysněná země. Velký dík patří všem, kteří se zapojili do vedení a pomoci při orga- 
nizování všech našich táborů a dalších akcí pro děti a mládež.

Předposlední pondělí v srpnu začínala i letos, a to už podvanácté, v našem farním kostele 
Panny Marie Nanebevzaté tradiční pěší pouť na Velehrad. Tentokrát z Vranova, po úvodním 
slově pana starosty Ing. Lubomíra Vedry, vyrazil rekordní počet poutníků - rovná stovka.  
A za Znojmem nás už bylo sto padesát. Trasa 152 km je rozdělena celkem do šesti dnů  
a mnozí se shodují, že být poutníkem je nezapomenutelný prožitek. Na Velehrad letos z cel-
kem 19 směrů dorazilo dohromady 484 pěších poutníků a bezpočet těch, kteří přijeli jinak. 
Na završení poutě pro ně sloužil mši svatou brněnský pan biskup Mons. Vojtěch Cikrle.

I v oblasti kultury je co zmínit. Ve vranovském kostele se konaly celkem čtyři koncer-
ty, o které byl až nečekaný zájem. Potvrdilo se, co někteří předpovídali, že oprava in-
teriéru kostela a rekonstrukce varhan vytvoří předpoklady, aby se mnozí další začali  
o náš kostel zajímat. Díky těmto vydařeným koncertům přišla i překvapivá nabídka, aby se  
v příštím roce vranovský kostel stal jedním ze zastavení mezinárodního hudebního festivalu. 
Přípravy na tuto událost se už začínají rozbíhat.

Ze života farnosti by jistě bylo ještě mnoho zajímavostí, které by stály za zmínku. Z ak-
tualit ale už jen připomenu skutečnost, že jsme vydali další dvě nejnovější publikace a to 
„Příprava na svátost smíření dnes“ a „Útěk sestry Cecílie“. O tom, že obě stojí za to, svědčí  
i velký zájem ze strany těch, kdo už o nich vědí - někteří si je objednávají přímo po desítkách  
a stovkách. Kdo by o ně měl zájem, může se pro ně zastavit přímo na faru - podobně i pro 
nástěnný kalendář z adoptivní farnosti Jeníkov.

 /P. Marek Dunda, farář vranovský/
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-12-



FOTO Z POUTI

Vranovský
zpravodaj

-13-



Vranovský
zpravodaj

O VRANOVĚ V DÁVNÉ DOBĚ,  
ANEB ČTENÍ Z PRVNÍ VRANOVSKÉ KRONIKY

HISTORIE PÉČE O ZDRAVÍ VE VRANOVĚ        
V r. 1900 bylo ve Vranově 226 domů a 1100 obyvatel. První zmínka o působení lékaře 

je vázána k datu r. 1912, kdy místní lékař MUDr. Amerle navrhl zbudování vodovodu, a to 
pro oblast Zadní Hamry, protože studny nevyhovovaly a byly zdrojem častých střevních 
onemocnění. Tento pokrokový návrh nebyl ale vyslyšen a k budování vodovodu došlo až  
v r. 1931 po schválení okresním úřadem ve Znojmě, a to jen pro domy č.p. 1 - 22. Skupinový 
vodovod měl svůj počátek v čerpací stanici na ruční pumpu, která byla umístěná ve farní 
zahradě na břehu Dyje. Tato pumpa byla zřízena již v r. 1894 a to za účelem čerpání vody 
pro faru.

Vranov nad Dyjí byl v minulém století vždy sídlem zdravotního obvodu, ke kterému patřily 
obce Onšov, Lančov a Podmyče. V r. 1938 byl ve Vranově státním obvodním lékařem MUDr. 
Strohschneider, za okupace MUDr. Kreutzinger, který jako nacista musel v květnu 1945 
opustit území ČR. Po osvobození poskytoval ještě krátký čas lékařskou péči ve Vranově 
německý lékař MUDr. Pucher, který záhy již v r. 1945 odešel do Rakouska. Po jeho odchodu 
převzal péči o občany již státní obvodní lékař MUDr. Inger Josef, který ordinoval ve své vile  
v domě čp. 82, která se nachází naproti oddělení Policie ČR ve Vranově nad Dyjí. Ve Vranově 
působil v letech 1945 - 1958. 

Od r. 1945 se k vranovskému obvodu přičlenily vesnice Starý a Nový Petřín, Jazovice, 
Šafov, Stálky a Podhradí. V r. 1950 bylo zbudováno zdravotní středisko v domě čp. 47 a to: 
Okresní ústav národního zdraví ve Znojmě - zdravotní středisko Vranov nad Dyjí.

Do této budovy čp. 47 se již v r. 1947 přestěhovala lékárna, která dříve byla na náměs-
tí v domě čp. 23, který byl přebudován na prodejnu s kovovým zbo žím a nádobím. Již  
v r. 1950 byla založena skupina ČSČK - Československý červený kříž, a to z iniciativy p. Jo-
sefa Gregora, Zdenky Kopecké, Anny Kukrechtové a Aloisie Šeneklové. Prvním předsedou až 
do r. 1958 byl J. Gregor, pak František Hait. V té době šlo o nejmasovější a nejakčnější dob-
rovolné sdružení, které zasahovalo do všech oblastí občanského života. V r. 1958 nastoupil 
na obvod do Vranova mladý lékař MUDr. Stroh L., který zde sice působil jen dva roky do  
r. 1960, pak odešel do Vratěnína, ale stal se nezapomenutelným. V ordinaci byl vždy zahalen 
cigaretovým kouřem, hlavním zájmem byly technické problémy. Záhy si vysloužil přezdívku 
„doktor šroubek“. Po něm nastoupil MUDr. Voňavka 1960 - 1961. Od r. 1961 do června r. 
1966 zde působil MUDr. Brambor, který za r. 1961 zveřejnil následující statistiku: bylo ošet-
řeno 16 486 lidí, 1314 návštěv u pacientů, neschopností vystaveno 1092. Porodní asistentka 
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paní Kocáková a sestry Helena Malenová a Vlasta Nováková byly součástí 9 členného ko-
lektivu zdravotního střediska. Od 1. června 1966 nastoupil na zdejší obvod MUDr. František 
Kofroň, nar. 11. 7. 1936, absolvent lékařské fakulty v Plzni. Do nemocnice ve Znojmě nastou-
pil na chirurgii v r. 1963. To, že jeho manželka MVDr. Eva Kofroňová - Müllerová pocházela 
z Vranova, rozhodlo o umístění pana doktora na tento obvod. Je příkladem románového 
knižního venkovského pana doktora, který léčil celé rodiny, hrál ochotnické divadlo, vedl 
Červený kříž, chodil do kostela a žil s lidmi jako jeden z nich. Jeho nezměrná obětavost a 
vstřícnost bohužel nenašla pokračovatele. Od 8. 3. 1993 přešel pan doktor ze státního sek-
toru do privátního. Na obvodě byl pan doktor plných 45 roků a patří mu velký dík za vykona-
nou práci. Rovněž sestry Jana Bočková a Marie Kocholová byly nedílnou oporou zdravotního 
obvodu. 1. 4. 2011 ordinaci odkoupil MUDr. Radoslav Olejník, nar. 2. 2. 1978 v Krompachách 
na Slovensku. Absolvent University Karlovy - 1. lékařské fakulty a magistr práv a právních 
věd. Působil jako obvodní lékař ve Slaném u Prahy. Nastoupil na obvod Vranov, kde převzal 
do péče asi 1100 pacientů. Bydlí ve Znojmě. 

Od r. 1989 se vystřídalo 14 ministrů zdravotnictví a změny v dostupnosti péče a léků se 
vyvíjí v neprospěch lidí. Zubní ošetřovna byla dána do provozu v r. 1947, prvním pověřeným 
byl dentista Ladislav Babák. Po jeho odchodu převzal zubní středisko dentista A. Ležal, který 
náhle zemřel na podzim r. 1966, krátce zde působil MUDr. Štěpaník a od r. 1967 MUDr. Kře-
necký. Obvod pro zubní péči byl velmi veliký, zahrnoval Bítovsko, Vratěnínsko a Vranovsko. 
Jeden den byl pro děti a byly povinné zubní prohlídky. Od r. 1951 v rámci koncepce budování 
venkovských obvodů začal ve Vranově působit i ženský lékař MUDr. Král a dětská lékařka 
MUDr. Dana Kubínová, která dojížděla ze Znojma, po ní krátce působila MUDr. Vencelidesová 
a od r. 1970 MUDr. Pelantová. V r. 1979 se na dětském středisku střídali lékaři MUDr. Ková-
řová, MUDr. Weinberger a MUDr. Tušerová, kterou vystřídala MUDr. Texlová v r. 1982, která 
působí dodnes. 2.8. 1976 po promoci nastoupila na dětské oddělení v nemocnici ve Znojmě 
a odtud 2.8. 1982 přešla do Vranova nad Dyjí. Nelze zapomenout na pana Ruperta Veverku, 
řidiče malé sanitky, který zajišťoval výjezdy lékařů a převozy do nemocnice až do r. 1966. 
Na podzim r. 1973 byla zahájena rekonstrukce střediska nákladem 1 milionu korun, provi-
zorně bylo středisko přestěhováno do Zámecké vily. 1. října 1975 bylo zdravotní středisko 
předáno po rekonstrukci do užívání obvodnímu lékaři, dětské lékařce, zubnímu oddělení a to 
včetně nově zbudovaných laboratoří. Vranov v době 1950 - 1989 plně odpovídal modernímu 
systému socialistického zdravotnictví, tj. veškerá péče byla plně hrazená státem a byla všem 
dostupná. Tato jistota skončila v r. 1989, kdy začalo období převratných změn ve všech ob-
lastech společenských i hospodářských. 

 /MUDr. Alena Horná/
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