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SKONČILA LETNÍ SEZÓNA
I kdybychom si přáli prodloužit rekreační sezónu alespoň o měsíce září a říjen, hlavní letní sezóna je již 

za námi. Přes chladné a deštivé měsíce duben až červen se počasí konečně umoudřilo a připravilo nám 
příjemné letní, slunečné počasí. Díky počasí, dobré nabídce služeb a zajímavým akcím na Vranovsku se 
vydařila i letní sezóna, která patřila mezi jednu z nejlepších za posledních několik let. Svědčí o tom velká 
poptávka po ubytování a nebývalý zájem o naši destinaci, což je potěšitelné především pro podnikatele 
v cestovním ruchu. Na jedné straně velká spokojenost s návštěvností a zájem o náš region, ale na druhé 
straně jsme se museli vypořádat s nešvary, které přináší větší koncentrace lidí. Pravidelně jsme se se-
tkávali s vyvrácenými odpadkovými koši, značkami, převrácenými popelnicemi a nepořádkem s odpady, 
ulámanými stromky a nadměrným hlukem. Zvýšily se i drobné krádeže. To není jen problém Vranovska, 
ale všech rekreačních oblastí. Letos se změnila i obecně závazná vyhláška, která upravuje vjezd na hráz 
a vydávání povolenek k vjezdu. K této změně jsme byli nuceni přistoupit z důvodu platné legislativy. 
Každá obec může vydávat vyhlášky na svém katastru. Specifikem v našem případě je, že hranice katas-
tru Vranova a Onšova je přibližně v polovině hráze. Takže jsme hledali řešení, jak vydávání povolenek 
zjednodušit, ale řešení není v nás, ale v platné legislativě. Vydané obecně platné vyhlášky nám kontro-
luje a dozoruje Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy. Naše vyhláška je v souladu 
s právními předpisy. Jediný problém, který musíme vyřešit na příští rok, je uvést do souladu vydávání 
povolenek s obcí Onšov a Povodím Moravy, s.p. Hlavně Povodí Moravy, s.p. by měl stanovit mantinely 
vjezdu motorových vozidel přes korunu hráze. Pro letošní rok jsem požádal o vydání stanoviska uvedený 
podnik, který jako správce vodního díla vydal stanovisko, že nesouhlasí s vjezdem těžké mechanizace 
a jakékoliv autobusové dopravy na korunu hráze a dále požaduje, aby ve věci vystavování povolenek  
k vjezdu došlo k redukci a jednotnosti režimu vydávání v rámci městyse Vranova nad Dyjí a obcí Onšov.  
V případě nedodržování těchto zásad jsou připraveni vstoupit v jednání s Městským úřadem Znojmo, od-
borem dopravy, s cílem osazení dopravního značení zakazujícího vjezd všech motorových vozidel. Myslím 
si, že omezení vjezdu na hráz vneslo jakýsi řád a pořádek pro nás všechny, a hlavně se zvýšila  bezpeč-
nost procházejících a cyklistů.                                                                      /Ing. Lubomír Vedra, starosta/

STATISTIKA MĚŘENÍ RYCHLOSTI
Možná jste si všimli, že v období od 12. 7. do 25. 7. 2013 byl na ulici Znojemská instalován radar na 

měření rychlosti vozidel. Byla to reakce na žádost občanů bydlících na ulici Znojemská a doporučení 
Dopravního inspektorátu Policie ČR. Důvodem byla jednání a požadavek občanů na snížení rychlosti 
30 km/hod.  Ze statistiky počtu a rychlosti vozidel v obci lze vyčíst, že v daném období projelo ve 
směru k měřícímu zařízení (od Znojma) celkem 20.740 vozidel, z toho 1.533 vozidel překročilo rychlost,  
v protisměru od měřícího zařízení projelo celkem 21.478 vozidel, z toho 2.545 vozidel překročilo rych-
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VRANOVSKÁ POUŤ 
Ve dnech 10. – 11. 8. 2013 proběhla na sportovním hřišti Vranovská pouť, kde se střídalo jedno vy-

stoupení za druhým – country skupina Květinka, VICOMT, ukázky šermířských soubojů, večer uzavřela 
ohňová show skupiny Innominatus. V neděli vystoupení slovácké dechovky Šohaji. 

/Miroslava Hanáková/

Kulturní okénko

lost a celkem v obou směrech projelo 42.218 vozidel a z toho 4.078 vozidel překročilo rychlost. Z toho 
vyplývá, že více než 90% řidičů dodržuje rychlost. Průměrná rychlost vozidel byla 42,5 km/hod. Pro 
zajímavost nejrychlejší průjezd byl 94 km/h! Výsledky tohoto měření byly zaslány Městskému úřadu ve 
Znojmě, odboru dopravy a Dopravnímu inspektorátu Policie ČR ve Znojmě k využití. 

/Ing. Lubomír Vedra, starosta/  
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Ze školních lavic

Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září za přítomnosti pana starosty a pana faráře. 
Přivítali jsme 19 prvňáčků. Celkem má škola 119 žáků v 7 třídách. Složení učitelského sboru 
se nezměnilo.

PŘIDĚLENÍ TŘÍD A TŘÍDNICTVÍ  
1. ročník p. uč. Mgr. Martina Hrůzová 
3. a 4. ročník p. uč. Mgr. Lubor Durda
2. a 5. ročník p. uč. Mgr. Kateřina Sigmundová
6. ročník       p. uč. Mgr. Kateřina Ondrůjová
7. ročník p. uč. Ing. Milana Zuhlová
8. ročník  p. uč. Mgr. Stanislav Ganzwohl
9. ročník   p. uč. Mgr. Martina Jedličková

2. a 5. ročník je spojen jen na výchovy, všechny hlavní předměty se vyučují odděleně.                                                
Bez třídnictví je p.uč. Ladislav Fiala, který učí především matematiku, fyziku a tělesnou výcho-
vu. Na naší škole pracují 3 asistentky pedagogů, a to paní Dagmar Větříčková, Mgr. Marcela 
Holíková a Mgr. Jiřina Novotná.  
1. oddělení školní družiny opět povede p. vych. Dagmar Hromadová, 2. oddělení Mgr. Jiřina 
Novotná a Dagmar Větříčková. Provoz školní družiny byl prodloužen do 16 hodin.
V letošním školním roce nabízíme žákům následující zájmové útvary:

Mgr. ČERNOŠKOVÁ Zdeňka Recitační II. st.

Mgr. POLLÁKOVÁ Nataša Pěvecký I., II. st.

Mgr. SIGMUNDOVÁ Kateřina Kytara
(začátečníci a pokročilí)

I., II. st.

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

Mgr. HRŮZOVÁ Martina Flétna, Dyslektický I. st.

Ing. ZUHLOVÁ Milana Nj konverzace II. st.

GEBBIA Marie Angličtina pro nejmenší I.a II. třída

Mgr. GANZWOHL Stanislav Sportovní (míčové) hry II. st.

Mgr.JEDLIČKOVÁ Martina M pro 9.ročník

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

HROMADOVÁ Dagmar Šikovné ruce I. st.

Mgr. HOLÍKOVÁ Marcela Informatika, Školička vaření I. st.

VĚTŘÍČKOVÁ Dagmar Taneční I.st.

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

Mgr. NOVOTNÁ Jiřina Zumba, Dramatický I., II. st.

Mgr. SIGMUNDOVÁ K.
Mgr. NOVOTNÁ

Gymnastika I.st.

/Mgr. Zdeňka Černošková, ředitelka školy/
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Po slunných prázdninových dnech opět přišlo září a s ním nový školní rok i ve školní družině.

Práce ve školní družině je rozdělena na několik činností, které vyplňují volný čas dětí. Jsou to především 
činnosti zájmové, odpočinkové a rekreační.
 • zájmové: rozvíjí osobnost, dovednosti a poznávání děti. Patří sem řízená, kolektivní, popř.  
  individuální činnost. Tyto aktivity mohou být organizované nebo spontánní.
 • odpočinkové: jsou zařazovány nejčastěji po obědě - např. četba, poslech, klidové hry
 • rekreační: spontánní činnosti a hry, které mohou dopomoci k regeneraci sil, relaxace dětí po  
  soustředění ve vyučování, aktivní odpočinek, pohybové prvky

První měsíc ve školním roce jsme se věnovali vzájemnému poznávání pomocí seznamovacích a pohy-
bových her a podíleli jsme se na společné výtvarné práci „Družinový strom kamarádů“.

V nadcházejícím podzimním čase se zaměříme na vyrábění z přírodních materiálů, vytvoříme si 
království skřítků podzimníčků, v družině se objeví pohádkoví i papíroví draci, kteří budou mezi 
sebou soutěžit, někteří hodní draci budou zachraňovat princezny a všichni dohromady si uvaří dračí 
guláš.
Čeká nás velké podzimní soví tvoření a nebude chybět ani každoroční dýňování.

/Dagmar Hromadová/

Z činnosti školní družiny

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ VRANOV NAD DYJÍ:
na základě upozornění některých rodičů, žádáme všechny, kteří vozí své 
děti ráno ke škole, aby zvážili, zda je nutné zajíždět auty až před školní bu-
dovu, a tak ohrožovat bezpečnost všech našich žáků. Ranní provoz před ško-
lou začíná už být neúnosný a nebezpečný, proto doporučujeme parkovat na 
prostranství vedle restaurace Inspira a ke škole vůbec nezajíždět, pokud to 
není opravdu nutné (např. dovoz sběru, jednání s učiteli apod.). Zatím ne-
chceme tuto situaci řešit zákazem vjezdu a spoléháme na vaše pochopení  
a zodpovědnost. 

/Mgr. Zdeňka Černošková, ředitelka školy/
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PĚŠÍ POUŤ Z VRANOVA NA VELEHRAD ANEB NEVADÍ, ŽE TĚLO BOLÍ
Už potřinácté vyrazila koncem srpna z Vranova nad Dyjí pěší pouť na Velehrad. Tato pouť se koná 

každoročně od roku 2001 a inspirací se pro ni stala pěší pouť šesti poutníků, kteří v roce 2000 šli pěšky 
z Vranova nad Dyjí do Říma.

Při zahájení letošní poutě pozdravil poutníky vranovský starosta Ing. Lubomír Vedra. Jeho slova poutní-
ky potěšila také i proto, že se na prvních pár kilometrů na pouť pěšky vypravil spolu s nimi. 

Z Vranova vycházívají lidé, kteří se sjíždějí z celého okolí a tentokráte jich bylo 99. Takováto větší sku-
pina si žádá řádné organizační zajištění, na kterém se podílelo mnoho dobrovolníků. Nejtěžší úsek celé 
poutě čekal poutníky po občerstvení na Lesné. Několik hodin totiž museli jít v dešti. Zbytek cesty se 
však vydařil, a to nejen co do počasí, ale i ve všech dalších ohledech. Nocovalo se ve Znojmě, Miroslavi, 
Blučině, Věteřově a v Buchlovicích. Poutníků stále přibývalo a občas se připojovaly i další proudy, kterých 
letos vyrazilo na Velehrad celkem 18. Ve skupině z Vranova většinou převažují mladí a tomu je uzpůso-
ben i poutní program. Nechybí sice duchovní chvíle, ale během cesty bývá i poutní hitparáda, fotbalové 
utkání, nápadité scénky při veselých večerech a mnoho dalšího. 

V jedné poutní písničce se zpívá: Kdo zažil, kdo to zná, ten pochopí, proč mám ty dny tolik tolik rád. 
Nediví se, proč jdu opět za deště i v horku dík i chválu svému Pánu vzdát. A to je právě to, co mnozí na 
pouti prožívají.

Mimořádně silným okamžikem bývá vyvrcholení na Velehradě, na které se hned tak nezapomíná. I když 
poutníky bolí tělo, většinou přiznávají, že jim týden utekl, a že už se zase těší na putování za rok. 14. pěší 
pouť z Vranova nad Dyjí na Velehrad začne 18. 8. 2014. Připojíte se i Vy?

/P. Marek Dunda/

FATYM

Vranovský
zpravodaj
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Vranovské kulturní 
léto na Státním 
zámku ve Vranově

Momentka 
ze závěrečného 
letního koncertu 
Spirituál kvintetu

Scéna z divadelního před-
stavení Milenka za dveřmi

-10-



SPOKOJENÍ VÝLETNÍCI…..8. ZÁŘÍ
Tak by se dal hodnotit nedělní výlet vláčkem a lodí, kterého se ve srovnání s minulým rokem, 

ke škodě všech, zúčastnilo méně Vranováků. O to ale více vínečka, pivečka a kávičky zbylo na 
účastníky výjezdu. Přibyli právě noví dů-
chodci, kteří neměli dříve odvahu využít této 
výhody pro seniory, čekali, až si díky svému 
věku tuto výsadu mohou dovolit.

Zkušení, pravidelní účastníci mohli hodnotit, 
jak která chata na kterém břehu přehrady 
zkrásněla, čím je jiná, co se za rok od po-
slední „plavební inspekce“ důchodců změni-
lo. Počasí zářijového odpoledne bylo zcela 
bezchybné, obsluha vzorná, ceny bezplatné, 
nálada výborná, směr větru příznivý, návrat do přístavu v čase, přeprava vláčkem dle jízdního 
řádu po určené trase, zcela bezpečně a s výhledem na okolí, které mnozí z těch starších již 
pěšky nezvládnou, a tak za rok se mohou těšit opět na vizitační cestu vláčkem napříč Vrano-
vem. Výlet byl pod starostlivým dohledem starosty. Dík všem, kteří dopřejí starší generaci již 
tradiční výlet dobré pohody.                                                          /MUDr. Alena Horná/

Vranovský
zpravodaj
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V KOSTELE ZPÍVALO DEVĚT SBORŮ Z ČR I RAKOUSKA 31. 8. 2013 
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31. SRPNA 2013 MUSICA SACRA VE VRANOVĚ
MUSICA SACRA je putovní mezinárodní festival duchovní hudby. Letos jej poprvé za jeho 

osmnáctiletou historii organizátoři přivezli do Vranova nad Dyjí. V rámci prestižního festivalu 
se představilo devět uměleckých sborů z ČR 
a Rakouska. Vystoupil zde kytarový soubor 
Vrančata ze ZŠ Vranova nad Dyjí, pod vedením 
Kateřiny Sigmundové a Lubora Durdy, Musica 
Coeli hudební soubor Vranovska, vedoucí Ivo 
Prchal. Dále pak soubory Voces Vejmelcorum 
Telč, Krušnohorský pěvecký sbor Teplice, Ma-
rianky ze Znojemska, Sbor Višňové, Pěvecký  
a dechový soubor z rakouského Hardeggu, 
Schola sv. Bartoloměje Blížkovice.

Organizátor Manfred Linsbauer, rakouský 
starosta Hardeggu, vranovský starosta i pan 
farář a asi 150 účastníků souborů se sešli na 
nádvoří Státního zámku ve Vranově n/Dyjí a krátkými hudebními ukázkami zahájili festival. Poté 
se sbory přesunuly na zkoušky do kostela. V 16 hodin sbory vystoupily v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie při koncertu, který trval zhruba dvě a půl hodiny.

V rámci festivalu vystoupil sbor Schola Višňové, pod vedením Bohumily Hubáčkové i v Centru 
sociálních služeb Znojmo, Domově pro seniory. 

Velice děkujeme všem spoluorganizátorům: Sdružení Musica Sacra, Městys Vranov nad Dyjí, 
Farnost Vranov nad Dyjí, Státní zámek Vranov nad Dyjí, Zámecký hotel, Regionální rozvojová 
agentura Jižní Moravy Brno. 

/Petra Matulová/

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V měsíci červenci, srpnu a září oslavili svá životní jubilea ( 60, 70 a 80 let) tito naši občané:
Ludmila Boudová, Marie Králová, Marie Procházková, Zdenka Rychlá a Karla Šrámková. 

Rozloučili jsme se s paní Milenou Kukrechtovou a paní Marií Grundovou
/Marta Miklíková/

POZVÁNKA NA DALŠÍ AKCE VE VRANOVĚ
Říjen - drakiáda, dýňová strašidýlka, zájezd Flora Olomouc (dle zájmu)

Listopad - burza zimního oblečení, loučení se sluníčkem, Svatohubertská mše, vánoční jar-
mark, zdobení vánočního stromku

Prosinec - zájezd do Vídně (dle zájmu), vánoční dílny, čertovský rej, zpívání u vánočního 
stromu, Silvestr na náměstí

Přesné termíny akcí najdete na www.ouvranov.cz

Vranovský
zpravodaj
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Vážení spoluobčané! 

Je vždy potěšující setkat se s člověkem, který mnoho roků ve Vranově nebyl, a přesto má k němu vřelý 
vztah a nezapomenutelné vzpomínky. I tento rok téměř po půl století zavítal na Vranov starší pán, který 
jako školák s rodiči přišel do Vranova a pobyli zde jen pár roků. Na těch pár let dětství prožitých zde 
dodnes vzpomíná s velkou nostalgií a láskou.

Při našem osobním setkání se zmínil o nezapomenutelném dni, kdy jako dítě školou povinné byl na 
slavnosti odhalení památníku v parčíku na Bítovské ulici, u tzv. elektrárenské vily. Měl živé vzpomínky na 
okamžiky slavnosti, hlavně ale na příkladné chování pana řídícího Nedvědického. Toto vyprávění mě na-
směrovalo k datu a tušení, kde by mohla být zmínka o památníku, jehož nedůstojný zbytek po devastaci 
vandalů zůstal v parčíku, který si mnozí pletou s parkovištěm.

Z vyprávění pamětníka bylo zřejmé, že na akci v r. 1946 byla zastoupena hlavně škola. Dalo se před-
pokládat, že tehdejší pan řídící Měšťanské školy v r. 1945 – 1946, p. učitel Jiljí Nedvědický tuto událost 
někde zaznamenal. Navštívila jsem Okresní archiv a nechala si vyhledat kroniku měšťanské školy Vrano-
va z poválečných let. Se zatajeným dechem jsem pročítala vzorně a podrobně vedenou kroniku psanou 
rukou pana řídícího Nedvědického s jakou obětavostí, vlastenectvím a morálkou obnovoval školství zde, 
v pohraničí, s minimem českých dětí. Patří mu velký obdiv a dík, jak spolu s panem učitelem Sklenářem 
Vavřínem vychovali generaci poctivých lidí. Podařilo se mi najít v kronice školy z r. 1946 krásný popis 
události, jak to tenkrát bylo:

28. říjen Svátek svobody byl oslaven společně s MRO (místní rada osvěty). Měšťanská škola vyplnila 
většinou program zpěvy a recitacemi. 28. 10. ráno byl průvod žactva, místní vojenské posádky, školy, 
SNB, hasičů, sokolů, skautů, zástupců MNV a úřadů z Masarykova náměstí k vile ZME u Bítovské silnice, 
kde byla zasazena „Lípa osvobození“ po odstranění německého pamětního doubku z doby okupace, 
který zasadili Němci na místě bývalé lípy svobody.

Proslov přednesl p. Alois Grund, mlynář, žáci přednesli básničky a písně. Nato se vrátil průvod na Masa-
rykovo náměstí, kde po vztyčení státní vlajky měl proslov p. učitel V. Sklenář, po němž převzal předseda 
MNV p. Metoděj Čech slib občanstva na splnění dvouletého plánu vlády Klementa Gottwalda. Pak byl 
vyslechnut rozhlas z Prahy o zahájení dvouletky a dokončení odsunu Němců.

Tak to byl doslovný přepis zachovaného dokumentu z kroniky, která je uložena v Okresním archivu 
Znojmo, tak jak den 28. října 1946 
popsal řídící školy pan učitel Ned-
vědický Jiljí. Protože tento rok bude 
jubilejním 95 rokem od vzniku samo-
statného československého státu, 
bude památník k tomuto datu obno-
ven, bude mu vrácena původní po-
doba a jistě i význam národní svobo-
dy. Historie památníku nebyla zřejmě 
mnoha Vranovákům známá, snahou 
rady a zastupitelů bylo památník ob-
novit, což se podařilo díky náhodě a 
pamětníkovi, který na Vranov i po 
tolika letech nemůže zapomenout 
a svými vzpomínkami pomohl oživit 
část historie našeho krásného měs-
tečka.

/MUDr. Alena Horná/

O VRANOVĚ V DÁVNÉ DOBĚ, ANEB ČTENÍ  
Z PRVNÍ VRANOVSKÉ KRONIKY
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 12. října 2013 budou pracovníci firmy .A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. svážet nebezpečný odpad.
Nebezpečný odpad přivezte na prostranství k penzionu Inspira v době od 10.00 do 11.00 hodin. Mezi 
nebezpečný odpad patří:
barvy a ředidla (v plechovkách a lahvích), oleje, olejové filtry, čistící tkaniny od olejů, prošlé léky, lepi-
dla, autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, televizory, ledničky, mikrovlnky, monitory, počítače, 
tiskárny, 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 objektů, rodinných domů a bytů 
v našem katastru).
Je důrazně zakázáno provádět skládku na prostranství mimo uvedený datum a čas!!!

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Ve dnech od 14. do 16. října 2013 bude na prostranství u penzionu Inspira umístěn kontejner na shro-
máždění 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 objektů, rodinných domů a bytů 
v našem katastru).
!!! Je důrazně zakázáno provádět skládku mimo stanovené období a kontejner !!!

SVOZ ŽELEZNÉHO ODPADU
V sobotu 19. října 2013 bude sbor dobrovolných hasičů svážet železný odpad. 
Železný odpad nachystejte krátce před samotným svozem před dům podél místní komunikace, kde si 
jej hasiči vyzvednou. 
!!! Je důrazně zakázáno provádět skládky mimo stanovený datum !!!
 

KONTEJNER NA SBĚR POUŽITÉHO TEXTILU
V dohledné době bude u penzionu INSPIRA umístěn speciální kontejner na sběr použitého textilu. Tex-
tilem vhodným k dalšímu využití se rozumí pokrývky těla nejrůznějších materiálů včetně obuvi, dek  
a povlečení. 
Veškeré náklady spojené se svozem použitého oblečení a instalací speciálního kontejneru budou hrazeny 
společností .A.S.A.
Mezi hlavní přínosy nabízené služby patří snížení množství netříděného tuhého komunálního od-
padu a tím možné snížení poplatku za komunální odpad, dále využití textilu pro další používání 
a materiálová a energetická recyklace.

ZÁMECKÁ LÉKÁRNA OPĚT V PROVOZU
Více jak měsíc byla přes hlavní sezónu uzavřena lékárna u nás ve Vranově. Firma ZENKAS, s.r.o., Morav-
ské Budějovice, bez jakéhokoliv upozornění náhle ukončila svoji činnost a prakticky celé Vranovsko se 
ocitlo bez lékárny. Od srpna zde otevřela svoji provozovnu Lékárna U Svatého Ducha s.r.o., ze Znojma. 
Lékárnicí je Pharm. Dr. Michaela Hobzová, telefon 513 033 053. 

/Ing. Lubomír Vedra, starosta/

Vranovský
zpravodaj
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