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Z úřadu Městyse
CO OČEKÁVÁME V ROCE 2013

Od počátku roku 2013 platí novela zákona o rozpočtových pravidlech. Střízlivě je třeba hodnotit nárůst
financí díky rozpočtovému určení daní (RUD), který by u nás znamenal více jak dva miliony korun do
našeho rozpočtu. Skutečnost se očekává trochu jiná. Problémy jsou ve sdíleném výnosu daně z DPH,
kde obce zaznamenaly meziroční pokles. Rovněž dochází u obcí se základní působností, obcí s matričním
úřadem, stavebním úřadem a obcí s pověřeným úřadem ke změnám ve výpočtu příspěvku, čímž u nás
dojde k výraznému snížení příspěvku na státní správu. Ve školství došlo ke zrušení neinvestičních výdajů
za dojíždějící žáky. Není rozpočtován také příspěvek na školství. Obce si musí rovněž do konce března
zřídit povinně další účet u ČNB, na který budou zasílány i příjmy ze sdílených daní. Dalším problémem
je připravovaná reforma veřejné správy, která zkomplikuje život lidem v malých městech a na venkově.
Programovací období 2007 – 2013 v letošním roce končí a připravuje se nové programovací období 2014
– 2020, které je díky požadavkům EU pro nás nepříznivé (nepreferuje se dobudování infrastruktury, komunikace apod.). A tak bych mohl pokračovat ve „fungování“ různých registrů, nesmyslných reorganizací
a chystaných novel zákonů, na které nakonec doplatí běžný občan.
Na začátku března zastupitelstvo městyse schválilo rozpočet na rok 2013, příjmy a výdaje se pohybují
přibližně na 13,5 mil. Kč. Letos jsme požádali o dotaci na zateplení hasičské zbrojnice, turistické informační centrum, na akci Musica sacra a na revitalizaci náměstí. Z vlastních zdrojů bychom chtěli dokončit zeleň
na spodním náměstí, upravit parčík na ul. Mlýnská, opravit část hřbitova a zřídit autobusovou zastávku
u penzionu Inspira. Vše je samozřejmě odvislé od financí, ale budeme se snažit tak, aby se rozvoj
městyse nezastavil. Pokud budou vyhlášeny dotační tituly na další projekty např. na opravy místních
komunikací, jsme připraveni na jejich realizaci. Na začátku roku nám byla schválena dotace na komunitní
kompostárnu. Tady je dotace devadesátiprocentní a nakoupíme z ní nový traktor a štěpkovač.
/Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse/

REKONSTRUKCE KORUNY HRÁZE SE ODKLÁDÁ

Povodí Moravy, s.p., jako investor akce „VD Vranov - rekonstrukce koruny hráze vč. průzkumu a jeřábové dráhy“ Vám sděluje, že v letošním roce nedojde к realizaci této akce. Pravděpodobný přesun začátku
realizace je plánován na podzim 2014. Důvodem posunu termínu celé rekonstrukce je nedostatek finančních prostředků, kdy náš podnik počítal s vypsáním dotačního titulu, ale к tomu zatím nedošlo. Realizace
celé akce se tímto posouvá o jeden rok a přechod přes korunu hráze tak bude možný nejen v roce 2013,
ale i v letní sezóně 2014
/Ing. Jan Moronga, ředitel závodu Dyje/
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PORUŠENÍ VYHLÁŠKY OBCE VOLNÝM POBÍHÁNÍM PSŮ

Opět se musíme vrátit k omezení volného pohybu psů v zastavěném území obce, které je uvedeno ve
Vyhlášce č. 3/1998 Obce Vranov nad Dyjí. Volný pohyb psů znamená jakýkoliv pohyb psů bez vodítka.
Tedy každý pes se po zastavěném území obce pohybuje s vodítkem, které v ruce drží a psa doprovází
jeho majitel či jiná zodpovědná osoba.
Zastavěným územím obce se rozumí katastrální území obce, které je trvale zastavěno nebo na základě stavebního povolení k trvalému zastavění určeno a dále do něj patří plochy, které s plochami zastavěnými či k zastavění určenými jednoznačně souvisejí a jsou užívány pro bydlení, výrobu, služby, rekreaci, dopravu a další nezemědělské účely. Tedy např. i prostor a okolí hráze Vranovské přehrady, cesta
z Předních do Zadních Hamrů, Ptačí vrch, Benátky, Bítovská, Havlíčkovo nábřeží propojené cestou na
hráz. Mimo současně zastavěné území obce je volný pohyb psů možný pouze v přítomnosti majitele.
Uvedená vyhláška se nevztahuje na volný pohyb psů na oploceném nebo jinak zabezpečeném pozemku ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby. Porušení ustanovení této vyhlášky lze kvalifikovat jako
přestupek s pokutou do výše Kč 30 000,-. Protože je v současné době tato vyhláška obyvatelstvem
neustále porušována, budou zjištěná porušení výše uvedených ustanovení pokutována na místě blokovou pokutou ve výši Kč 1 000,- a to nejen Policií ČR, ale i oprávněnou úřední osobou Úřadu městyse
Vranov nad Dyjí. Někteří z Vás okamžitě namítnou, vždyť jsme na vesnici, tam psi vždy pobíhali. Určitě
nejeden z Vás se okamžitě ohradí tím známým: „ … vždyť on nic neudělá…“Na vesnici sice jsme, ale
i ta má svá pravidla. Že pes nic neudělá? … v minulosti jsme se mohli několikrát přesvědčit, že i ten největší miláček, který dosud nic neudělal … tak udělal …!! Každý, kdo si pořídí přítele člověka – psa, měl
by vědět, proč si ho pořizoval a musí mít na paměti, že jsou s tím spojeny i další povinnosti. Nejen psa
krmit, ale když nemám dostatečně velký pozemek, tak ho i pravidelně venčit a to v souladu s obecně
závaznými pravidly. A nejenom v souladu s nimi, ale i v souladu s určitou společenskou morálkou. Tím
mám na mysli zejména tu skutečnost, že po odtání sněhu se nám na mnoha místech objevily hromádky, které se snažíme přehlížet, a když je opravdu přehlédneme a vstoupíme přímo do nich, končí to
sprchou nepublikovatelných slov na adresu všech „pejskařů“.
Jak již psal na těchto místech v roce 2007, v souvislosti s touláním psů, MVDr. Pavel Raška: …pokud
máme psa, chovejme se zodpovědně, aby se nestal nebezpečným nám nebo našemu okolí. Nenakládejte se psem jako s věcí, která když se nehodí, nebo nefunguje, tak se vyhodí. Klaďme si opravdu
poctivě otázku: „Chceme je?“
/Marta Miklíková/

Kulturní okénko
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Žijeme společenským životem
Tímto heslem se jistě řídila početná skupina návštěvníků, která v sobotu 19. ledna 2013 navštívila
Tradiční hasičský bál, tentokrát pod záštitou starosty Městyse Vranov nad Dyjí.
Všichni, kdo přišli, se dobře bavili až do brzkých ranních hodin za doprovodu hudební skupiny Vicomt
a Duo Samba.
Velkou zásluhu na příjemném společenském zážitku měli nejenom hasiči, ale i vstřícné vedení a personál Zámeckého hotelu.
Velký dík patří všem, kteří přispěli svými dary do bohaté tomboly. Těšíme se za rok!
/Jaroslav Štancl, starosta SDH/
12.4.
21.4.
30.4.
12.5.
18.5.
1.6.
2.6.

PŘIPRAVUJEME

Beseda s panem Vaňkem - autorem knihy o Vranovské přehradě
Setkání regionu ve Vratěníně
Pálení čarodějnic
Den matek
Zájezd HOBBY - České Budějovice (zájemci se hlaste na infocentru)
Den dětí
Vranovské posvícení

Ze školních lavic
Před rokem se konalo veřejné slyšení v senátu
týkající se protestu proti zamýšlené reformě financování regionálního školství. Nakonec sice byla
reforma zažehnána, ale na rozpočtech to školy nepoznaly. Díky vázání finančních prostředků ve výši
2,15% bojovaly nejen malé školy s nedostatkem finančních prostředků. Leckdy na hranici únosnosti.
Pomoci museli zřizovatelé. V letošním roce, přestože nám žáci přibývají, zřejmě situace nebude jiná.
Stanovené krajské normativy nepokryjí ani nutné
náklady na mzdové prostředky zaměstnanců, na
pomůcky, učebnice.
Obdobné je to se školní družinou. Dětí přibylo,
a tak jsme vyšli vstříc přání rodičů a otevřeli jsme
2. oddělení ŠD, aby se děti netoulaly do odjezdu
autobusů bez dozoru po Vranově. Ale bohužel ze
státních prostředků nebylo možné toto 2. oddělení
finančně pokrýt. Obrátili jsme se proto na starosty
a zastupitelstva našich spádových obcí s prosbou
o pomoc. Všichni, kromě zastupitelů obce Starého
Petřína, pochopili, že jde především o děti a naší
žádosti vyhověli. Za to jim patří velké poděkování.
V lednu se opět konal zápis do 1. třídy, zúčastnilo se 22 dětí, 4 požádaly prostřednictvím svých
rodičů o odklad. Do 1. třídy tedy nastoupí v příštím
školním roce 18 dětí, třída bude vyučována samostatně.
V únoru jsme uspořádali tradiční recitační soutěž, tentokrát se přihlásilo 38 dětí, což je opravdu rekordní počet. Dva zástupci reprezentovali
naši školu v okresním kole, které pro nás dopadlo
velmi úspěšně, neboť z 25 účinkujících postupuje
jeden náš žák, a to Martin Grund, do krajského
kola. 21.3. jsme tradičně vynášeli Moranu a odpoledne se pořádaly velikonoční dílny. Od března žáci
opět sbírají starý papír za stejných podmínek jako

v předchozích letech a nově sbíráme i použitý textil, který musí být čistý a uskladněný v igelitových
pytlích. Sběr bude pro letošní rok ukončen a vyhodnocen na konci května. Co se týče vyřazených
elektrospotřebičů, sbíráme jen spotřebiče malé do
sběrného koše umístěného na školní chodbě.
/Mgr. Zdeňka Černošková/
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Z činnosti školní družiny
Zájmové a odpočinkové činnosti dětí ve školní družině byly pestré i v zimních měsících.
Díky příznivým sněhovým podmínkám jsme s velkou radostí trávili odpoledne na zahradě,
kde jsme si užívali koulované, trefované nebo stavěli nejrůznější sněhové stavby. Rádi jsme
hrávali pohybovou hru Na mrazíka.
Dny, kdy jsme nebyli na sněhu, jsme vyplňovali rozmanitými výtvarnými pracemi. Pokoušeli
jsme se zachytit postavy při různých zimních sportech. Opět jsme se snažili pracovat s neobvyklými technikami, jako je kresba zmizíkem na inkoustový podklad nebo krupicové obrázky.
Zdokonalovali jsme se při stříhání složitějších tvarů – vyrobili jsme si tančící sněhové baletky.
Povídali jsme si o zimní přírodě, o tom, jak velkou zimu přežívají zvířata v přírodě a také
jsme se podle knížky učili poznávat jejich stopy.
Příjemným zpestřením a určitě jednou z oblíbených činností dětí je vaření. V masopustním
období jsme si usmažili koblížky – naplnili jsme je marmeládou a ozdobili kopečkem šlehačky.
Před Velikonocemi si upečeme jidáše a vytvoříme kuřátka z piškotů.
V družině se také vracíme k lidovým zvykům a tradicím. Svátky jara si připomínáme malováním kraslic různými technikami a vyráběním velikonočních dekorací.
/Dagmar Hromadová/

Mateřská škola
Cílem mateřských škol je přirozený a všestranný rozvoj dětí. Každá škola má vypracovaný školní vzdělávací program, který vychází z platného dokumentu rámcově vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání. I když jsou znalosti, schopnosti a dovednosti, které
mají děti nastupující do základní školy přesně vymezené, záleží na každém pedagogovi,
jakou cestu si ke splnění těchto cílů zvolí. Náš výběr byl jednoznačný – krásná příroda
obklopující Vranov nad Dyjí, velká zahrada kolem budovy mateřské školy a také pozitivní
vztah učitelek k přírodě – to vše rozhodlo o tom, promítnout tento program do poznávání přírody a nenásilné ekologické výchovy. Všichni zde žijeme v Národním parku Podyjí
a v předškolním věku je velmi důležité vytvořit základy správného vztahu k přírodě a naučit se nebýt lhostejní k prostředí, ve kterém žijeme. Příroda je bohatým zdrojem silných
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zážitků, které působí zejména na city dětí. Styk dítěte s přírodou je důležitým výchovným
a poznávacím prostředkem, který všestranně podporuje jeho rozvoj, jeho rozumové, tělesné
a estetické schopnosti. V každém ročním období v ní najde něco, co ho poučí, překvapí
a obohatí. Na základě tohoto všeho došlo k přeměně naší školní zahrady v „přírodní zahradu“. Naším záměrem bylo vytvoření zahrady, která umožňuje dětem poznávat přírodu,
nabízí rozmanitá zákoutí pro jejich tvořivé hry, experimentování a objevování. Za podpory
městyse Vranov nad Dyjí byl vypracován a realizován projekt financovaný jak z prostředků
městyse, tak z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. I když klíčovou část výstavby
zahrady a zhotovení odborných prvků („Jezírko“, „Netopýří věž“, „Budník“, „Hmyzí hotel“,
Ještěrka“ a „Indiánský tábor“) provedla zahradnická firma, ostatní stanoviště jsme vybudovali za pomoci rodičů (bylinková zahrádka, živý plot, ovocný sad, dětské hřiště). Mobiliář
zahrady bude v budoucnu obohacen ještě o záhon s trvalkami a posezením, hmatovou
stezkou, záhonem pro pěstování zeleniny pro děti, vrbové plůtky a stavbou funkční pece.
Výsledkem naší společné tříleté práce bylo udělení ocenění „Přírodní zahrada“. Patřičný
certifikát nám byl předán na slavnostním shromáždění v Brně dne 28.2.2013 jako jediné
škole na Znojemském okrese.
/Iva Mahrová/
Děti na školní zahradě dne 14.3. 2013
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ZNOJMO A VRANOV NAD DYJÍ NA VÝSTAVĚ DOVOLENÁ A REGION 2013 V OSTRAVĚ

Ve dnech 8. – 10. března se konala v Ostravě na výstavišti Černá Louka výstava Dovolená
a Region, Lázeňství. Na výstavě se kromě regionů, mikroregionů či měst prezentovaly i cestovní kanceláře a agentury a další jednotlivé subjekty cestovního ruchu – např. muzea.
Jižní Morava zde byla zastoupena stánkem Centrály cestovního ruchu Jižní Morava, jehož součástí kromě samotné centrály byly za znojemský region Město Znojmo a Městys Vranov nad Dyjí. Další spoluvystavovatelé byly mikroregiony Modré Hory a Mikulovsko, vinařství Vinné sklepy Valtice
a Zámecké sklepy Strážnice, hotely Sladovna Černá Hora a Wine Wellness Hotel Centrum Hustopeče
a zámek Slavkov/Austerlitz.
Potěšující bylo, že expozice Centrály cestovního ruchu Jižní Morava byla vyhodnocena jako nejlepší stánek veletrhu. A to ne pro svou estetickou rafinovanost, neboť stánek byl velmi prostý co do konstrukce, tak grafiky, kterou si jednotliví spoluvystavovatelé
řešili velmi individuálně, většinou roll upy, ale pro příjemné chování, vstřícný přístup a ochotu obsluhujícího personálu u jednotlivých pultů, které prověřovala odborná porota tzv. „mystery shoppingem“.
V této době úsporných opatření, kdy stánky většinou nehýří originalitou, je stanovení tohoto kritéria jako
rozhodujícího bezkonkurenční. Toto ocenění bylo
v rámci společenského večera předáno zástupcům CCRJM a navíc ohodnoceno certifikátem na
čtyřicetiprocentní slevu z ceny plochy na výstavě
v roce 2014.
Co se týká návštěvníků, bylo jich hojně a byly
zastoupeny všechny věkové skupiny, a pokud se
nějaký návštěvník zastavil u pultu, bylo to z opravdového zájmu. Jak příjemná změna oproti veletrhu
Regiontour, kam bohužel zavítají většinou sběrači
propagačních materiálů a suvenýrů!
Souběžně s touto výstavou se konaly na výstavišti další výstavy – Svatba a Knižní veletrh, kterého
se zúčastnili nakladatelé z celé České republiky.
/TIC/

80. REKREAČNÍ SEZÓNA NA VRANOVSKU

Rekreace na Vranovsku je velmi úzce spojena s vybudováním přehrady. „Již v roce 1934 je na protějším
břehu Švýcarského údolí zřízeno koupaliště, sluneční lázně a loďkaření. Letní hosté i nedělní návštěvníci Češi i Němci
používají všech těchto zařízení v hojném počtu. A odcházejí osvěženi a velmi rozradostněni. Plavba do Bítova skýtá
jedinečné pohledy na lesnaté stráně a strmá skaliska, jimiž jsou břehy Dyje zde všude vroubeny. Záplava činí dojem
alpského jezera…“
Takto popisuje 1. rekreační sezónu pan Miroslav Vaněk, autor velmi zdařilé knihy „Vranovská přehrada“,
ve které popisuje historii tohoto jedinečného vodního díla. (Kniha je k zakoupení v TIC Vranov nad Dyjí.)
Letošní rok je tedy rokem jubilejním - 80. rekreační sezóny na Vranovsku.
Tradiční „Zahájení rekreační sezóny na Vranovsku“, které pořádá Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí
Vranovska spolu s podnikateli regionu, se letos ponese ve znamení tohoto výročí. Slavnostní zahájení
se bude konat 12. dubna v Zámeckém hotelu. Pro občany a návštěvníky Vranovska pak podnikatelé
připravili zajímavý víkend (13. a 14. dubna). Podnikatelé, kteří se do akce zapojí, budou o tomto víkendu
své služby poskytovat v cenách „za 80“. Bude se to týkat jak ubytování, stravování v restauracích, ale
i lodní dopravy a případně dalších služeb. Do akce se velmi iniciativně zapojil i Státní zámek Vranov nad
Dyjí a hrad Bítov.
Zdarma se bude konat vycházka s průvodcem v okolí Vranova nad Dyjí, beseda o historii přehrady
s panem Vaňkem, otevřeno bude i návštěvní centrum E-on (exkurze do elektrárny).
Podrobné informace budou postupně zveřejňovány na webových stránkách městyse a budou vyhlášeny i místním rozhlasem.
Zveme všechny občany Vranova nad Dyjí i příznivce Vranovska, aby si přišli užít jarní víkend
13. a 14. dubna - začátek jubilejní 80. rekreační sezóny.
/Ing. Jaroslav Ryšavý/
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 20. dubna 2013 budou pracovníci firmy ASA EKO s.r.o. Znojmo svážet nebezpečný odpad.
Nebezpečný odpad přivezte na prostranství k penzionu Inspira v době od 8.00 do 9.00 hodin. Mezi nebezpečný odpad patří: barvy a ředidla (v plechovkách a lahvích), oleje, olejové filtry, čistící tkaniny od
olejů, prošlé léky, lepidla, autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, televizory, ledničky, mikrovlnky,
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 a cizinci s trvalým pobytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních a ostatních objektů
v našem katastru).
Je důrazně zakázáno provádět skládku na prostranství mimo uvedený datum a čas!!!

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU

Ve dnech od 22. do 24. dubna 2013 bude na prostranství u penzionu Inspira umístěn kontejner na
shromáždění objemného odpadu. Do této kategorie odpadů patří veškerý objemný odpad kromě tříděného odpadu, nebezpečného odpadu a železného šrotu.
Příklad: podlahové krytiny, matrace, textil, nábytek, dřevo, keramické předměty apod.
Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální odpad (občané
a cizinci s trvalým pobytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních a ostatních objektů v našem
katastru).
Je důrazně zakázáno provádět skládku mimo stanovené období a kontejner!!!

TŘIĎTE ODPAD - MÁ TO SMYSL!

Každý z nás by si měl uvědomit, že kontejnery na tříděný odpad jsou instalovány, abychom se mohli aktivně zapojit do třídění odpadu (povinnost třídit odpad pro každého z nás vyplývá ze zákona), a tím sami
přispěli k ochraně životního prostředí a k ovlivnění výše místního poplatku za komunální odpad. Náklady
na svoz a likvidaci tříděného odpadu jsou podstatně nižší a navíc je městys finančně odměňován podle
množství vytříděného odpadu firmou EKO-KOM, a.s.
Na některých místech ve Vranově nad Dyjí však není patrné, zda jde o sběrná místa na tříděný odpad
nebo „skládku“ všech druhů odpadů. Kontejnery na tříděný odpad slouží některým lidem jako popelnice,
což přidělává práci našim pracovníkům a pracovníkům svozové firmy. V neposlední řadě je to z estetického hlediska otřesná vizitka nás všech.
A tak si pojďme opět připomenout, proč a jak třídit:
PAPÍR - SEPAROVANÝ SBĚR (MODRÝ KONTEJNER)
Starý papír - důležitá surovina papírenského průmyslu
Moderní zpracovatelské postupy umožňují vyrábět z různých druhů starého papíru znovu velmi
kvalitní výrobky. Vytříděný papír se v papírnách využije jako náhrada suroviny ze dřeva. Některé výrobky mohou být celé vyrobeny z recyklovaného papíru, jedná se např. o hygienické výrobky (toaletní papír). Také karton, lepenka, sešity a novinový papír jsou v dnešní době vyráběny
z recyklovaného papíru.
Papír, který se nevytřídí a zůstane ve zbytkovém odpadu, se na skládkách rozkládá za vzniku metanu,
který významně přispívá ke globálnímu oteplování.
1 TUNA VYTŘÍDĚNÉHO PAPÍRU UŠETŘÍ 13 STROMŮ.
Správné třídění
* Kartónové krabice rozložte
* Obaly a vazby knih odstraňte
* Papír nesmí být špinavý, mastný, nesmí v něm být plastové desky, kovové spony apod.
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SKLO - SEPAROVANÝ SBĚR
(ZELENÝ KONTEJNER – BAREVNÉ SKLO, BÍLÝ KONTEJNER – ČIRÉ SKLO)
Staré sklo – důležitá surovina sklářského průmyslu.
Tříděním skla ušetříte mnoho surovin a energie. Těžba sklářských písků výrazně narušuje ráz krajiny,
takže tříděním skla pomáháte budoucím generacím zachovat nedotčenou přírodu.
Sklo je jednou z nejlépe recyklovatelných surovin, lze jej používat vlastně donekonečna. Ze starého
skla se ve sklárnách vyrábí nové výrobky, především láhve na nápoje, zavařovací sklenice a jiné
skleněné obaly. Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá se do výchozí směsi k výrobě nového skla. Takto lze
nahradit až 90 % vstupních surovin.
SKLO JE SUROVINA, KTEROU JE MOŽNO STÁLE ZNOVU RECYKLOVAT.
Správné třídění
* Skleněné obaly dávejte do kontejneru čisté a zásadně bez obsahu
* Skleněné obaly s obsahem léků odevzdejte v lékárně nebo jako nebezpečný odpad
* Dříve než vhodíte láhev a jiné skleněné obaly do kontejneru, odstraňte uzávěry a zátky
* Také lehce zabarvené sklo patří do barevného skla
* Sklo neodkládejte vedle kontejnerů – nebezpečí zranění
PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTONY (TETRAPAKY) - SEPAROVANÝ SBĚR
(ŽLUTÝ KONTEJNER)
Plasty – důležitá surovina textilního a obalového průmyslu
Základní surovinou pro výrobu plastů je ropa. Vzhledem k omezeným zdrojům, vysoké poptávce a zvyšujícím se cenám ropy, získává třídění a recyklace plastů na významu. Z vytříděných PET lahví se vyrábí nové láhve a jiné obaly, dále např. vlákna do výplní bund a spacáků nebo se přidávají do koberců.
Z fólií (sáčků a igelit. tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyrén
se přidává do stavebních výrobků (cihel apod.). Ze směsí plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní
nábytek, palety, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny, apod.
PLASTY - PRO SKLÁDKU PŘÍLIŠ CENNÁ SUROVINA
NAPOJOVÉ KARTONY OBSAHUJÍ NEJKVALITNĚJŠÍ PAPÍR!
Správné třídění
* Plastové obaly a nápojové kartony ukládejte zásadně bez zbytků nápojů a potravin
* Plastové láhve a kartony vhazujte co možná nejvíce stlačené (např. je sešlápněte)
* Nevhazujte obaly od olejů, barev a jiných chemikálií - jedná se o nebezpečný odpad!
* Výrobky z PVC (linoleum, novodurové trubky) do sběru plastů nepatří. Komplikují recyklaci
/Soňa Kudrová/
plastů, protože obsahují chlór.

NÁKLADY A PŘÍJMY - ODPADY V ROCE 2012
NÁKLADY

PŘÍJMY

Tříděný sběr: z toho
plast

124 605,00 Kč

papír

98 849,00 Kč

sklo
Celkem

Nebezpečné odpady:
Objemné odpady:

Místní poplatek
za komunální odpad
Smluvní poplatek
od podnikatelů

91 220,00 Kč
(z toho tvoří
20% DPH)

Odměna za třídění
od EKO-KOM, a.s.

99 092,00 Kč

19 700,00 Kč
243 154,00 Kč

733 505,00 Kč

Příjmy celkem

14 325,00 Kč

543 193,00 Kč

23 988,00 Kč

Směsný komunální odpad

704 910,00 Kč

Náklady celkem

986 377,00 Kč

ROZDÍL:
252 872,00 Kč
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FOTOGRAFIE Z MASOPUSTNÍ MERENDY V ZÁMECKÉM HOTELU 16. 2. 2013
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O MATCE VOJTĚŠE VE VRANOVĚ

Od 4. dubna bude ve Vranově nad Dyjí ve farním kostele měsíc probíhat mimořádně zajímavá Putovní
výstava o životě Matky Vojtěchy Hasmandové. Připravily ji sestry boromejky (Kongregace milosrdných
sester sv. Karla Boromejského) z kláštera v Praze pod Petřínem.
Matka Vojtěcha byla představená sester boromejek a působila především v klášteře na Hradišti
u Znojma. Zemřela v roce 1988 a je pohřbena na hradišťském hřbitově. Vážně se uvažuje o přenesení
jejich tělesných ostatků do Prahy. Zemřela totiž v pověsti svatosti a na její přímluvu se stalo již několik
zázračných vyslyšení. Proto v Římě probíhá tzv. beatifikační proces, což je příprava na její blahořečení
a svatořečení. Na letošní rok připadá výročí 25 let
od její smrti (21. 1. 2013) a v příštím roce 100 let
od narození (25. 3. 2014).
Je pro nás společnou radostí, že právě Vranov
nad Dyjí byl poctěn mezi několika dalšími místy
uvítat tuto výstavu, která zde bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 4. 4. v 15:00 přímo v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Jak na vernisáž, tak i na
zhlédnutí této výstavy jste do 4.5. všichni zváni.
Vždyť je dobře vědět něco víc o této významné
osobnosti.
/P. Marek Dunda/
3. února pořádal Fatym Vranov dětský karneval
v Zámeckém hotelu

KULTURNÍ ODPOLEDNE – TENTOKRÁT VE VRATĚNÍNĚ

Po loňském velmi úspěšném kulturním odpoledni na Šumné (známém též mezi některými jako šumšou),
do kterého se zapojily obce z oblasti Mikroregionu Vranovsko a farnosti spravované FATYMem, nás letos
čeká pokračování tentokrát ve Vratěníně (vraťšou).
Pro ty, kteří se loni neúčastnili, jen připomenu, že každá obec může vyslat nejméně sedmičlennou
skupinku svých zástupců, kteří v sedmiminutovém programu za tuto obec vystoupí. Nápady nejsou nijak
omezeny - snad jen tím, že představení má být slušné a pokud možno pěkné.
Vloni jsme viděli například skupinu mladých nadaných kytaristů pod vedením paní učitelky Mgr. Kateřiny Sigmundové. Zaujaly i děti z Podmyče, Lančova a řady dalších obcí. Bylo vidět, že obce v naší oblasti
žijí a o nápady není nouze. Diváci se nejenom zasmáli, ale i mnohokrát spontánně zatleskali.
Smyslem celé akce je přispět ke sblížení nás, kteří v této oblasti žijeme a vytvořit prostor, abychom se
jednou pobavili tak říkajíc z vlastních zdrojů a ukázali, že dobrá zábava může být i bez televize a počítače.
Osobně jsem velmi rád, že se loňské „šumšou“ uskutečnilo a vydařilo, protože to vnímám jako splnění
jednoho z mnoha snů. Ještě větší radostí však je, že celá akce má pokračování. A tak bych rád vás všechny pozval v neděli 21. 4. v 15:00 do sálu kulturního domu ve Vratěníně. Vždyť tam bude naše společné
„kulturní odpoledne“.
/P. Marek Dunda/

SEZÓNA NA ZÁMKU V LETOŠNÍM ROCE

Zámek připravuje, jako v každém roce, několik sezónních výstav a řadu dalších akcí pro zpestření návštěvnického provozu. Byli bychom rádi, kdyby dokázaly zaujmout i místní občany.
Výstava fotografií v galerii Thayana na prvním nádvoří, pořádaná spolu se Správou Národního parku
Podyjí, je zatím pracovně nazvaná „Moravská krajina“. Otevřená bude v červnu až srpnu a návštěvníci
budou mít možnost, jako každoročně, prohlédnout si vystavené exponáty volně.
Zámecká kaple Nejsvětější Trojice bude letos v červenci a v srpnu, již čtvrtým rokem, obohacená
o současné umění. Tentokrát bude hostit výstavu obrazů renomovaného moravského výtvarníka Milivoje
Husáka.
Budova bývalé zámecké kočárovny před hlavní branou slouží již od roku 1999 výstavním účelům.
Výstavy tam pořádané bývají zaměřeny na umělecké řemeslo a životní styl minulosti. V letošním roce
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připravujeme exotické téma. Expozice pod názvem „Barevný svět“ přiblíží návštěvníkům lidové umění
vzdálené Číny. Soukromí sběratelé zapůjčí keramiku a obrazy, ale i loutky, draky, hračky a další předměty
ze života čínských dětí. Výstava bude otevřena od 7. června do konce září.
Ve dnech 7. až 12. června se bude konat tradiční Vranovská lilie, jako vždy ve spolupráci s Květinovou
galerií v Brně. Zámecké interiéry 1. patra budou obohaceny o přehlídku historizujících květinových aranžmá, která zájemci uvidí během klasických prohlídek.
Během Adventu se můžeme opět těšit na koncert v hudebním salonu a mezi vánočními svátky
a Silvestrem bude připravena výstava v zámecké kočárově, prozatím pracovně nazvaná „Vánoce doma
i v cizině“. Návštěvníci, kteří se přijdou v tomto čase na zámek podívat, budou moci navštívit i sál předků
a zámeckou kapli Nejsvětější Trojice.
Součástí letošního programu budou i akce XXXI. ročníku Vranovského kulturního léta, který pořádáme
spolu s Úřadem městyse Vranov nad Dyjí. Dramaturgie programu se právě připravuje. Bude zahrnovat
asi 8 pořadů, převážně koncertů, ale uskuteční se i divadelní představení.
Kromě těchto větších akcí se budou moci zájemci o místní historii zúčastnit i speciálních prohlídek,
věnovaných např. zámeckým krovům a jiným pozoruhodnostem, které nejsou běžně k vidění. Bližší
informace budou uveřejněny na zámeckých internetových stránkách.
Kromě tohoto programu bude na druhém nádvoří opět otevřená soukromá výstava plazů, která se
v loňském roce těšila pozornosti návštěvníků, obohacením bude i historická lukostřelba. Tradičně bude
v provozu stánek s občerstvením před hlavní branou, v letních měsících kavárna a vinotéka, ale i knihkupectví vedle pokladny na prvním nádvoří.
/Miroslava Janíčková/

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

paní Krčálová

paní Zuhlová

Dodatečně dokládáme fotografie p. Jarmily Krčálové a Milady Zuhlové, kterým v prosinci r. 2012 pogratuloval pan starosta ke krásnému životnímu jubileu 90-ti let.
V měsících leden, únor a březen letošního roku oslavili svá významná životní jubilea (60, 70, 80 a 85 let)
tito naši občané: Jan Jelínek, Zdeněk Kirsch, Alois Matuška, Marie Mynaříková, Pavel Růžička, Bohumila
Schneiderová a Karel Zerza.
V lednu oslavila krásné 93. narozeniny paní Andělína Veselá a v březnu se dožívá 94 let paní Marie Orlíčková. Všem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a optimismu do dalších let.

SVATEBNÍ OBŘADY VE VRANOVĚ NAD DYJÍ

I přes tvrzení, že se v naší republice uzavírá stále méně manželství, je zřejmě náš matriční úřad výjimkou.
Každoročně připravujeme svatební obřady pro téměř třicítku snoubenců.
V roce 2012 bylo uzavřeno 10 manželství v obřadní síni Městyse Vranov nad Dyjí, a stejný počet – 10, v prostorách Státního zámku ve Vranově nad Dyjí. Svatební obřad na lodi byl uskutečněn jeden a církevní sňatky byly
uzavřeny dva.
Pro rok 2013 máme v kalendáři již nyní poznačeno 16 termínů svatebních obřadů.

-12-

Vranovský
zpravodaj

OBYVATELSTVO VRANOVA NAD DYJÍ V ČÍSLECH

Je to již deset let, co nám počítačový program evidence obyvatel dává více možností nahlédnout
v číslech do struktury obyvatelstva. Čísla mohou být nejen statistikou, mohou ukazovat směr vývoje
a dávají prostor k přemýšlení nad budoucností.
„Statistika – nuda je …“
Vybrala jsem několik zajímavostí z evidence obyvatel, které Vás možná přesvědčí o tom, že vždy nemusí
jít jen o čísla či ukazatele – nudné.
K 1. 1. 2013 počet obyvatel Vranova nad Dyjí 843
• to je o 46 méně než před deseti lety
• věkový průměr za 10 let narostl z 38 let na 43 let
• nejvíce osob je přihlášeno na adrese trvalého pobytu v Zátiší a na Havlíčkově nábřeží
• od roku 2003 se nám narodilo 85 dětí
• v roce 2012 se přistěhovalo 23 občanů, odstěhovalo 28 občanů, zemřelo 11 občanů, narodilo se 9 dětí.
Nejčastějším příjmením je ve Vranově nad Dyjí (včetně příjmení žen) Mynařík, Hanák, Plachý. Nejrozšířenějším křestním jménem Marie, Jan, Petr, Jana, Josef a Jiří.

INFORMACE O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI
V TERITORIU OOP VRANOV NAD DYJÍ ZA ROK 2012

V roce 2012 bylo v teritoriu Obvodního oddělení ve Vranově nad Dyjí šetřeno celkem 175 trestných
činů. Oproti předcházejícím rokům došlo k nárůstu trestné činnosti, přičemž v roce 2011 bylo šetřeno
na stejném území 144 trestných činů a v roce 2010 to bylo 109 trestných činů. Tento rozdíl je způsoben
zvýšeným počtem spáchaných majetkových deliktů, zejména krádeží, kdy v roce 2010 bylo šetřeno
54 majetkových trestných činů, v roce 2011 to bylo 67 trestných činů a v roce 2012 celkem 93. Především se jedná o krádeže železa a barevných kovů z opuštěných objektů, a dále pak krádeže spáchaných
vloupáním do rodinných domů, chalup a rekreačních chat. Ostatní druhy kriminality jako je násilná,
hospodářská a mravnostní vykazují přibližně stejné hodnoty. Za zmínku rovněž stojí skutečnost, že bylo
v loňském roce přistiženo celkem 95 řidičů motorových vozidel pod vlivem alkoholu, či drog. Dále bylo
celkem ve třech případech využito oprávnění policie vykázat násilnou osobu ze společného obydlí. Na
závěr bych chtěl uvést, že ačkoliv došlo k mírnému poklesu trestné činnosti spáchané na seniorech, je
nutné, aby byli občané neustále obezřetní a ostražití vůči neznámým osobám, které chtějí pod různými
záminkami vniknout do jejich obydlí a zde se pak dopouští protiprávního jednání.
/npor. Bc. Radek Balík – vedoucí OOP ČR Vranov nad Dyjí/

OPĚT MUSÍME PŘIPOMÍNAT

Určitě se už řada z nás nemůže dočkat, až začne dělat jarní úklid v okolí domů a na zahrádkách.
Vše podstatné jsme na těchto stránkách již několikrát uváděli, takže jen pro připomenutí:
Každý, kdo umí na své zahrádce správně pěstovat, musí umět správně naložit i s rostlinným odpadem,
a pokud zahrádku zakládá, musí mít dobře promyšleno, co s odpadem udělá. Spalovat lze jen suché
dřevo a suché rostlinné materiály a to pouze v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo grilovacích
zařízeních. Při případném pálení dbejte bezpečnosti a buďte ohleduplní ke svým sousedům. Spalování
většího množství klestí nebo ořezaných větví je potřeba nahlásit na tel. linku Hasičského záchranného
sboru ve Znojmě, tel. č. 950 640 404 nebo se informovat na internetových stránkách firebrno.cz/paleni-klesti/. Plošné vypalování trávy a mezí je zakázáno. 31.3.2013 končí možnost kácení dřevin a to i dřevin,
které nepodléhají povolení, tzn. všech stromů a keřů, včetně těch, které jsou na Vašem pozemku, sázeli
jste je a vzorně o ně pečovali Vy nebo již Vaši předkové. Při používání různých hlukově výrazných domácích pomocníků (motorové pily, křovinořezy, cirkulárky, sekačky na trávu apod.) mějte na paměti, že
alespoň o svátcích a nedělích by měl být v rámci ohleduplnosti jednoho ke druhému – klid. Vždyť si ho
po celotýdenním shonu zasloužíme. A vy, kteří máte aktivní sousedy chataře a chalupáře, dejte jim přečíst tyto řádky, aby věděli, že řada z nás ve dnech klidu odpočívá také aktivně, ale potichu a ohleduplně.
/Marek Neveselý/
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MASOPUST
I to sluníčko se zaradovalo a vylezlo z pod mraků v sobotu 9. února 2013, aby doprovodilo při celodenní
pochůzce po Vranově vranovskou chasu, která se stále snaží udržet tradice masopustu.
Oporou jim byli všichni „Vranováci“, kteří připravili vzornou pohostinnost a štědrost. Masky letos
předaly výtěžek z pochůzky na financování dalších akcí ve výši 15 747,- Kč. Takže „královno Maruško“,
„řezníku Karle“, „včelky“, a vy všichni ostatní, věříme, že nedovolíte, aby tato příjemná, dlouholetá tradice ve Vranově skončila.
Stejně tak jako masopustní merenda, která se konala hned za týden v sobotu, v Zámeckém hotelu.
Poděkovali jsme celé naší masopustní chase, ocenili jsme nejlepší masky a hlavně jsme se za doprovodu
hudební skupiny Duo Dreams v příjemné atmosféře Zámeckého hotelu hodně dlouho a dobře bavili.
/za masopustní chasu Jana Krčálová/

O VRANOVĚ V DÁVNÉ DOBĚ, ANEB ČTENÍ
Z PRVNÍ VRANOVSKÉ KRONIKY
Milí spoluobčané! Těší mě váš zájem o dávnou minulost Vranova. S potěšením přijímám vaše věcné připomínky a vzpomínky na časy dávno zašlé. Za nedopatření, ke kterému došlo v posledním
sdělení při přepisování textu, přijměte prosím omluvu. Nešlo o zahradnictví dědečka Pevného, ale
o chátrající objekt domku zahradníka u hřiště.
A takto to bejvávalo dál:
V červenci 1914 při mobilizaci byli do války povoláni chudí chlapci, ti, co byli zaměstnáni jako
služební u vrchnosti, byli z vojenské služby vyreklamováni jako nepostradatelní pro zachování panství. Nastala zde velká bída a hlad, lidé obstarávali skromné jídlo na vesnicích a směňovali jídlo za
poslední peníze, šatstvo, cennosti. Pro bídu se vyskytlo mnoho krádeží, a tak bylo vydáno nařízení
zvýšit místní a polní stráž. Po válce v r. 1918 v místních novinách vyšel zákaz ubytovávat hosty,
protože to nedovolovalo zásobování. Z Vranova zahynulo v 1. světové válce 12 mužů. V r. 1918 ve
Vranově žilo asi 1500 obyvatel, kteří 12.12. 1918 přivítali poručíka Čs. armády Miroslava Geberta,
který oznámil starostovi, že jej následuje 25 mužů Čs. armády, aby obsadili Vranov a zasadili se
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o to, že Vranov zůstane jako hraniční oblast Československa a ne, jak si přáli němečtí zástupci
obcí jižní Moravy, aby byl Vranov součástí Deutsch Österreich. Zástupci obce podpisem ztvrdili, že
obyvatelé Vranova budou pro Čs. stát pracovat stejně, jak pracovali pro Rakousko. Do úřadů byli
dosazeni čeští úředníci, jen pan farář byl Němec. Některé obřady musel pan farář konat česky,
jinak v té době byla ještě mše v latině. Začátky soužití Čechů a Němců v období po 1. světové válce
od r. 1918 nebyly pro ryzí vlastence lehké, ale přesto družné a snesitelné. Německá většina se
snažila zabránit pronikání českého podnikatelského živlu do života ve Vranově. Jako příklad, že zde
nebyla dobrá vůle starosty povolit živnost českému novému holiči, svědčí zápis v kronice. Když si
přišel pan Alois Veselý (dědeček Věrky Piwowarczikové, roz. Venclíkové, jejíž maminka Veselá - Vinklerová Věra byla dcerou tohoto holiče) na úřad pro povolení k živnosti holiče, německý starosta
obce pravil: „To by zde leckterý cikán chtěl bydlet a pro ty naše obec není“. Nakonec se nesváry
mezi Čechy a Němci postupně urovnávaly a lidé zde vedle sebe žili družně.
Český živel se začal pomalu prosazovat až založením Národní jednoty, což bylo nepolitické sdružení vlastenců, kde zvláště silně působil řídící učitel Josef Veleba, cestmistr Bečička, ředitel velkostatku Holub, holič Alois Veselý, Leopold Andrýsek a velký vlastenec mlynář Alois Grund. Ten
pracoval v Okresní péči o mládež a zasloužil se o to, že byly děti z dětského domova v Lesné
přemístěny do Vranova, aby se zvýšil počet dětí na obecné škole, a tím se posílil český živel ve
Vranově. Za 1. světové války byl sirotčinec pro 150 německých hochů v budově bývalé keramické
továrny – mlékárny – Tesly. Tento objekt byl zásoben vodou z vodárny (malý domeček na břehu
řeky, kde se plánuje auto-točna). Vodárna byla podle projektu Ing. Schmidta zbudována v r. 1925
a zásobovala i zámecké zahradnictví, dnešní sportovní hřiště. Do sirotčince byly přechodně umístěny i děti z domova v Lesné, které po dokončené úpravě dětského domova pod přehradou
v r. 1933 přešly sem. V r. 1931 bylo ve Vranově asi 1 400 obyvatel, důležité ale je, že již 35% tvořili
Češi, kteří se sdružovali v Národní jednotě, a česká menšina držela vzorně pospolu. Velký a zásadní
vliv na počeštění Vranova měla stavba přehrady, protože na ní pracovali většinou čeští odborníci
a dělníci. Způsob života a prosperita městečka se značně pozměnily stavbou přehrady. V r. 1929,
1930 a 1931 bylo ve Vranově postaveno 34 krásných domů. Vily jsou ve stylu dobové architektury
např.: elektrárenská vila na Bítovské, Zámecká vila, Zámecký hotel, Sokolovna v Junáckém údolí,
vily na Havlíčkově nábřeží, v r. 1931 hasičská zbrojnice, většina domů v Zátiší a Junáckém údolí.
Dne 21.6. 1929 navštívil Vranov T.G. Masaryk – první prezident Československé republiky, aby poklepal na základní kámen pro stavbu přehrady. Byl srdečně přivítán českými i německými obyvateli
Vranova a starostou p. Rudolfem Paterem. Když ale přijel do Znojma, byl uvítán slovy: „Vítáme
vás, pane prezidente na německé půdě…“ Pan prezident Masaryk na to odpověděl: „Zde vládli
Přemyslovci, o tom by se mělo přemýšlet…“.

POPIS FOTOGRAFIÍ
Historie domu č. 55 na str. 16
r. 1914 – obchod se smíšeným zbožím Josefa Ippa
r. 2013 – zchátralá budova
r. 1930 - zmodernizovaný objekt Josefa Ippa s výlohou
r. 1750 – perokresba - Pošta a obchod Carla Krähanna
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