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Z úřadu Městyse
K ZAMYŠLENÍ

Letos jaro přišlo o trošičku dříve jak jiné roky. Už na konci února rozkvetly v plné kráse sněženky, jaterníky, plicníky a jiné jarní květiny, ale i nás ovlivnilo předčasné jarní sluníčko k různým aktivitám, které
děláme na svých zahrádkách a v okolí našich domů. I když byla zima mírná, přesto jsou jarní práce stále
stejné. Musíme ostříhat stromy, keře, vyhrabat starou trávu, listí a zamést zbytky posypového materiálu,
prostě provést kompletní jarní úklid. Je potěšitelné a chvályhodné vidět, jak naši spoluobčané mají zájem
na tom, aby v jejich okolí bylo všechno v pořádku a hezky upravené. Městys má v současné době k dispozici na úklid poměrně kvalitní techniku a obětavé pracovníky, kteří zvládli zamést a uklidit chodníky, veřejné prostranství a jiné plochy v poměrně krátké době. Myslím si, že u nás ve Vranově se tato „první etapa“
jarního úklidu obecně řečeno daří. Problémy někdy nastávají až v té další „fázi“, a to je, kam se vzniklým
odpadem a nadměrným hlukem. Obecně by mělo platit, že pálení materiálů jako dřevo, listí, seno nebo
tráva lze pálit pouze v suchém stavu, a to na vhodném místě a za příznivých povětrnostních podmínek.
I když pálení listí a shrabané trávy není zákonem výslovně zakázáno, platí i na zahradě určitá pravidla
a omezení, která stanovuje zákon. Některá města a obce na základě stížností občanů již vydaly vyhláškou
kompletní zákaz pálení rostlinných zbytků. Náš městys o takovém zavedení vyhlášky zatím neuvažuje.
Věřím, že situace se do budoucna zlepší i tím, že jsme nakoupili techniku a kontejnery na svoz bioodpadu,
který následně zpracujeme na komunitní kompostárně. Naším cílem je vyřešit problematiku bioodpadu,
najít to nejoptimálnější řešení svážení a ukládání těchto rostlinných zbytků tak, aby byli spokojení nejen
občané, ale abychom se chovali jako správní hospodáři, protože vyrobený kompost na vlastní zahrádce
nebo obecní kompostárně patří zpět do půdy. Je třeba si uvědomit, že humus je tou nejcennější složkou
půdy a stále v půdě rapidně ubývá. Dalším problémem je nadměrný hluk, který bohužel nemůžeme
někdy žádným způsobem eliminovat, protože používáme nepostradatelné významné domácí pomocníky,
jako jsou motorové pily, cirkulárky, sekačky na trávu, křovinořezy apod. Přesto bychom měli dodržovat
určitá nepsaná pravidla, že alespoň o svátcích a nedělích bychom měli být jeden k druhému ohleduplní
a dopřát si klid alespoň v těchto dnech, protože v dnešní hektické době si ho určitě všichni zasloužíme.
Vážení spoluobčané, chataři a chalupáři, věřím, že budeme k sobě ohleduplní, budeme navzájem respektovat určitá pravidla, nebudeme obtěžovat naše sousedy a okolí nadměrným kouřem a hlukem,
a tím pádem nebude městys nucen vydávat někdy nesmyslné, byrokratické obecně závazné předpisy
(vyhlášky), které již vydaly z určitých důvodů některá města a obce, čímž bychom docílili jedině toho, že
jsme vlastně sami proti sobě.
/Ing. Lubomír Vedra/
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Z úřadu Městyse
OPRAVA NÁMĚSTÍ

Jedna z největších akcí, která letos před námi stojí, je rekonstrukce náměstí. Dne 10. března jsme
vypsali Výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, která je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie v rámci ROP NUTS II Jihovýchod. Pokud nenastanou žádné komplikace s výběrem firmy, mohli bychom začít s opravou náměstí v měsíci květnu. Naší snahou je zvládnout
veškeré hlavní práce do letní sezóny. V každém případě tato rekonstrukce neohrozí a výrazně neomezí
nadcházející letní sezónu.
/Ing. Lubomír Vedra/

SBĚR A LIKVIDACE BIOLOGICKÉHO ODPADU

Městys Vranov nad Dyjí na základě dotace pořídil traktor, štěpkovač a kontejnery na svoz biologických odpadů a buduje komunitní kompostárnu, jejíž provoz spočívá ve zpracování biologického
odpadu, tj. především větví, listí, trávy, dřevěných pilin a hoblin.
Hlavní snahou projektu je zlepšit systém pro nakládání s odpady v našem městysi. Komunitní kompostování je jednoduchý a levný způsob využívání bioodpadů. Je mezistupněm mezi domácím
a komunálním kompostováním vhodným pro menší obce. Díky důslednému třídění a kompostování
bioodpadů by se měla zvýšit čistota a zlepšit vzhled okolí. Vzniklý kompost se bude mimo jiné využívat
k údržbě veřejného prostranství a oživení zeleně.
V současné době byla zřízena tři stanoviště pro umístění kontejnerů na trávu, listí a zeštěpkované
větve, piliny a hobliny. Celé větve bude nutno ukládat mimo kontejner, popř. po domluvě
je pracovníci městyse odvezou a zeštěpkují. Této služby budou moci zdarma využít poplatníci
místního poplatku za komunální odpad a podnikatelé, kteří mají s městysem uzavřenou smlouvu na
likvidaci tříděného odpadu.
!!! Je přísně zakázáno ukládat do prostor kontejnerů a komunitní kompostárny jiné druhy
odpadů, které by mohly kompost znehodnotit !!!
/Soňa Kudrová/

Ze školních lavic
V lednu se opět konal zápis do 1. třídy, zúčastnilo se 7 dětí, 1 žák požádal prostřednictvím svých
rodičů o odklad. Do 1. třídy tedy nastoupí v příštím školním roce pouze 6 dětí, třída bude spojená
s dalším ročníkem. Chceme ubezpečit rodiče, že se nemusí obávat snížení kvality vyučování, protože
se spojováním tříd máme bohaté zkušenosti.
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Ve čtvrtek 13. února k nám zavítali členové skupiny historického šermu Pernštejni s představením
Renesanční vojenství.

V únoru jsme uspořádali tradiční recitační soutěž, přihlásilo se 37 dětí, porota měla opět plno práce,
protože výkony jednotlivých recitátorů byly velmi vyrovnané.

21.3. se za účasti veřejnosti a krásného slunného počasí uskutečnila oblíbená každoroční školní akce
- vynášení Morany.
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Velikonoční dílny se uskuteční 15. dubna v 16 hodin odpoledne. Na tuto akci samozřejmě srdečně
zveme širokou veřejnost.
Od března žáci opět sbírají starý papír za stejných podmínek jako v předchozích letech a 2. rokem
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/

Z činnosti školní družiny
Leden otevřel nový kalendářní rok a my jsme si v družině připomněli čtyři roční období a jejich měsíce
výrobou obrázkového kalendáře.
Vládnoucím tématem v naší výtvarné a pracovní činnosti byla samozřejmě zima. Vytvořili jsme
„Paní zimu“, aby nám poslala trochu sněhu pro děti ze své sněhové peřiny. Děti vystřihovaly různé
sněhové vločky z papíru, vyrobily si sněhuláky, část zimní přírody jsme přenesli do další práce „krmítko
a ptáčci“.

Ani nám se nevyhnulo nadšení, které doprovázelo letošní zimní olympiádu. Děti se seznámily se
symbolikou olympijských kruhů, získávaly aktuální informace o zimních sportech, učily se rozlišovat
sportovní disciplíny, rozvíjely komunikativní dovednosti týkající se nejen zimních sportů, ale především
olympiády. Učili se také vyhledávat informace v časopisech, novinách a na internetu.
V družině se věnujeme také ekologickým (environmentálním) tématům.
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V zimním období jsme si povídali o recyklaci, tedy o tom, odkud se berou různé suroviny na výrobu
součástek některých elektrospotřebičů. Přečetli jsme si pohádku „Jak šli mobil, tiskárna a žehlička do
světa“. Následně děti vymalovávaly obrázky a skládaly z nich časovou osu.
V březnu jsme plnili úkol zvaný „Enigma“ – luštili jsme nejen tajemné zprávy, hádali a hledali řešení,
ale také tvořili a vymýšleli. Tentokrát se vše týkalo jednoho elektrospotřebiče – úsporné zářivky.
Blíží se jarní svátky, kdy nás čeká čas tvoření a vyrábění velikonočních dekorací.
/Dagmar Hromadová/

SPORT
FLORBAL

Naši mladí florbalisté odehráli během ledna a února dva turnaje. V Šumné obsadili druhé místo
a v Blížkovicích skončili třetí.
Pořadí družstev:
Šumná (15. ledna 2014)

Blížkovice (4. února 2014)

1. Pavlice

1. Pavlice

2. Vranov nad Dyjí

2. Šumná

3. Šumná

3. Vranov nad Dyjí

4. Blížkovice

4. Blížkovice
/Mgr. Lubor Durda/

Naši florbalisté na turnaji v Šumné
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O Vranově
TOULAVÁ KAMERA VE VRANOVĚ NAD DYJÍ
Dne 13. února zavítala do Vranova pracovní skupina natáčející televizní pořad Toulavá kamera. Ten den
bylo nádherné slunné počasí a přesto, že stráně kolem řeky Dyje ještě neskýtaly pohled na záplavu zeleně lesů, celkově byl pořad zpracován vysoce profesionálně a vynikly tak krásy našeho regionu. Škoda,
že nebyl předem oznámen termín, kdy bude v televizi, abychom měli možnost datum pořadu zveřejnit
pro občany.
Toulavá kamera proběhla v neděli 23. února 2014. Možná, že mnozí občané měli to štěstí dopolední
nedělní pořad zhlédnout, pro propagaci našeho městyse to je velmi cenný dokument. Záznam najdete
na internetových stránkách České televize – Toulavá kamera. Průvodní slovo měla paní Mgr. Miroslava
Janíčková a MUDr. Alena Horná.

VRANOVSKÝ MLÝN

Na opuštěném a zpustošeném pozemku z doby švédských válek si jistý pan Mittersteiger zřídil zahradu.
Paní hraběnka se ale v r. 1745 rozhodla na tomto místě postavit panský mlýn, který dodnes nese erb
hraběnky a rodu Althanů. Během stavby byly městské hradby, včetně brány k řece Dyji, zrušeny a na
rozlehlém pozemku byla ještě zřízena soukenická dílna, z které se později stala pila.
Mlýn byl postaven v r. 1745, jmenoval se Marktmühle. Byl to vodní mlýn s mlýnským náhonem,
mlýnským kolem, které bylo 6 m vysoké a 3,5 široké. Za své existence byl mlýn opakovaně zpustošen
požárem, což v dřívější době bylo dost běžné, protože mlýnský prach byl velmi snadno vznětlivý a protipožární opatření nebyla téměř žádná.
V r. 1757 byl ve Vranově velký oheň, který postihl mlýn a část Předních Hamer. Další požáry byly
v r. 1801, pak 1821 a 1898. Rozsah škod a okolnosti nejsou v kronice uvedeny, ale že šlo o časté a obávané tragické události svědčí skutečnost, že na hlavní zdi mlýnského stavení je barevná freska svatého
Floriána, patrona hasičů a ochránce proti požárům, který džbánem s vodou hasí oheň. Jde o starou, nyní
již zdevastovanou nástěnnou malbu, která by si zasloužila zachránit a opravit.
V r. 1900 za působení starosty Ernesta Czelouda byla obec Vranov elektrifikována a proud se vyráběl
ve mlýně. V tomto roce mlýn zakoupila obec Vranov a firma Siemens-Halske mlýn rozšířila o elektrárnu,
odkud byl zdroj elektrické energie pro celou obec.
Bohužel v r. 1905 mlýn opět vyhořel, správa obce nechala mlýn celý opravit, ale mlýn byl již po další léta
v pronájmu. Do r. 1924 měl mlýn v pronájmu Adolf Wolf. V r. 1924 mlýn koupila Západomoravská elektrárenská společnost, která mlýn také dále pronajímala, a to od r. 1924 - 1928 panu Jelenovi Innozenzovi
a v r. 1928 přišel do Vranova pan Grund Alois, zpočátku také do pronájmu, ale později v r.1930 mlýn
zakoupil. Při odkupu mlýna mlynář Grund vyjednával i o koupi tzv. vodního práva, které mu ale nebylo
k mlýnu odprodáno, protože již v r. 1929 byl položen základní kámen ke stavbě přehrady. Prezident T.G.
Masaryk osobně poklepem na základní kámen započal významnou etapu našeho regionu. Mlynář Grund
byl členem organizačního výboru této významné politické události - návštěvy prezidenta T.G. Masaryka.
Z rodinných vzpomínek se vyprávělo, jak se v davu přítomných ztratil malý syn - Jaromír Grund, otec
nynějšího tajemníka Petra Grunda, a našel si svého tátu vedle Masaryka.
V r. 1931 byla velmi krutá zima, a když polevily na Dyji kry a valily se náhonem, značně poškodily lopaty
mlýnského kola a celé mlýnské kolo se stalo nefunkční. O mlýnské kolo se staral sekerník z Podmyče, ale
ten si na tak velkou opravu již netroufl. Přes celou II. světovou válku mlynář Grund s celou rodinou jako
čestný vlastenec přežil nelehkou dobu okupace, na což nikdo z rodiny rád nevzpomínal. Byla to doba
nejistoty, národního útisku a ponižování od německých většinových obyvatel. Mlýn byl ale i v těžkých
válečných letech útočištěm české inteligence, zajatců a válečných raněných.
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Až do r. 1951 se ve mlýně mlelo, v říjnu r. 1959 byl mlýn znárodněn a časem se z něj stala míchárna
krmiv. Od r. 1960 se postupně mlýnský náhon zavážel. Dřevěné části mlýnského kola se rozebraly, hřídel
ale byla z tak kvalitního kovového materiálu, že si ji vzala nějaká firma z Českých Budějovic.
Od 30. října 1948 na mlýně býval mladší syn mlynáře Grunda - pan Grund Jaromír a poté ve vzpomínkách na léta strávená na mlýně zde dožívala vdova paní Grundová Marie, která byla studnicí a pamětnicí
událostí nejen mlýna, ale i okolí. Zemřela v r. 2013 a mlýn osiřel.
Bohatá historie mlýna opředená mnoha historkami vybízí k zachování tak jedinečné památky, která
by byla ozdobou naší malebné obce.
/MUDr. Alena Horná/

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM OBČANŮM VRANOVA

Když budete číst toto sdělení, bude již čas velikonočních svátků. Bylo by ale nevděčné, kdyby se naši
štědří občané nedozvěděli, jak letos dopadla Tříkrálová sbírka.
Na okrese Znojmo bylo celkem vybráno 1 690 606 Kč. Ve Vranově koledovalo šest skupin koledníků
a celkem se vybralo 23 121 Kč, což je o 3 489 Kč více, jak v roce předchozím. Nejvíce v kasičce měli
koledníci s Mgr. Janem Richterem – otcem Nikem, celkem 6 866 Kč. Otec Mgr. Marek Dunda, Th.D.
vybral 5 744 Kč, pan Roman Franek 3 532 Kč, pan Ctirad Pisk 3 312 Kč, paní Zálohová 1 917 Kč a Jana
Matulová 1 746 Kč. Přestože letošní sbírka probíhala záhy po Vánocích, štědrost lidí ve Vranově předčila
všechna očekávání a ve srovnání s jinými obcemi s přibližným počtem obyvatel je Vranov zcela nejlepší. Můžeme být na sebe pyšní, že smysluplná dobročinná akce této tradiční celorepublikové sbírky
nás nenechává lhostejnými. Všem dárcům velké poděkování od koordinátora sbírky na okrese Znojmo
p. Miholy Ludvíka.
/MUDr. Alena Horná/

Pozvánka
TRADIČNÍ ZAHÁJENÍ REKREAČNÍ SEZÓNY – LETOS K 80. VÝROČÍ PŘEHRADY

V dubnu loňského roku bylo zahájení rekreační sezóny na Vranovsku pojato poněkud netradičně.
Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska a podnikatelé působící v turistickém ruchu zahájili sezónu
nejenom na slavnostním zasedání, ale navíc připravili pro návštěvníky regionu i pro místní obyvatele
pestrý víkendový program.
Vzhledem k velmi příznivému ohlasu na loňské zahájení sezóny se podnikatelé rozhodli uspořádat akci
obdobnou formou i v letošním roce 2014, kdy Vranovská přehrada slaví 80. let od dostavby.
Slavnostní zahájení sezóny se bude konat v pátek 25. dubna v Zámeckém hotelu. O víkendu 26. 4.
- 27. 4. bude pořádáno mnoho dalších zajímavých akcí. Celá řada služeb bude opět poskytována v cenách „za 80“ nebo zdarma, stejně jako v roce 2013. Kromě turistického vláčku, lodní dopravy, návštěv
zámku Vranov a hradu Bítov, exkurzí do vodní elektrárny a dalších atrakcí to letos bude navíc například
vození dětí na koních, bezplatný vstup na rozhlednu Rumburak nebo vycházka po stopách „vranovské
úzkokolejky“.
Do celé akce se letos zapojily ve větší míře i podnikatelé z Bítovska, ale také „Zámeček Lubo“ z Podhradí
nad Dyjí a je potěšitelné, že svou účast přislíbila i paní hraběnka Pilati z Riegersburgu.
Víkendových možností bude daleko více a nelze je v tomto krátkém článku všechny zmínit. Průběžně
však bude program upřesňován na obecních stránkách www.ouvranov.cz a na novém turistickém portálu
Vranovska www.navstivtevranovsko.cz .
Zveme všechny občany Vranova nad Dyjí i příznivce Vranovska, aby si přišli užít jarní víkend
26. a 27. dubna - „Zahájení rekreační sezóny 2014 na Vranovsku“.
/Ing. Jaroslav Ryšavý/
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Informace k novému portálu turistické
destinace Vranovsko
Dovolte nám, abychom Vás informovali o uvedení webového portálu www.navstivtevranovsko.cz. Smyslem je prezentovat ucelenou nabídku turistického regionu Vranovska,
nabídku atraktivit a aktivit dle jednotlivých cílových skupin.
Veřejná správa tímto krokem pomáhá prezentovat Vranovsko jako turistickou destinaci s vědomím, že aktivity spojené
s cestovním ruchem jsou pro rozvoj tohoto území velmi důležité. Web bude spravován Sdružením pro obnovu a rozvoj
Vranovska (Svazek obcí mikroregionu Vranovsko) a vznikl za
podpory Jihomoravského kraje. Portál byl prezentován dne
5.3.2014 na setkání v knihovně ve Vranově a všem z Vás,
kteří se mohli zúčastnit, děkujeme.
Sdružení pro obnovu a rozvoj Vranovska nabízí poskytovatelům ubytovacích a restauračních služeb na Vranovsku zdarma a bez dalších podmínek zveřejnění nabídky. Pokud
se rozhodnete svoji nabídku zveřejnit, stačí vyplnit stručný formulář dostupný v sekci „restaurace“ či
„ubytování“ umístěný pod odkazem „přidat restauraci“ či „přidat ubytování“ ve spodní části stránky
pod seznamem poskytovatelů (ten se sestavuje v pořadí generovaným náhodným číslem vždy pro
každý požadavek zobrazení). Text bude odeslán administrátorovi webu (TIC Vranov nad Dyjí), který
ho následně publikuje na webu. O tomto kroku jste informováni mailem zaslaným na Vámi uvedenou
e-mailovou adresu. Budeme rádi, pokud se nám podaří představit ucelenou nabídku těchto služeb.
Rádi bychom Vás též požádali o zveřejnění odkazu na www.navstivtevranovsko.cz na Vašich
webových stránkách, což pomůže zlepšit pozici v internetových vyhledávačích. K dispozici Vám je
logo portálu, které najdete na titulní straně webu v sekci „pro podnikatele“ vlevo při dolním okraji
stránky (http://www.navstivtevranovsko.cz/cs/b2b/pro-podnikatele). V této sekci je taktéž umístěna
fotogalerie se snímky, které lze bez dalších podmínek použít pro Vaše potřeby pro propagaci Vranovska. Dále jsou v této sekci též informace ke zveřejňování různých akcí - v tuto chvíli je zde ke stažení
oficiální plakát k zahájení turistické sezóny 2014.
S prezentací nabídky návštěvníkům souvisí i potřeba aktuálního přehledu akcí, které jsou určené pro
veřejnost a které je vhodné informačně podpořit. Na titulní straně webu je uveden výpis nejbližších akcí z kalendáře a nabízíme Vám touto formou zveřejnění i Vašich akcí. Vložení akce je
dostupné pod kalendářem akcí pod tlačítkem „přidat akci“. Text bude odeslán administrátorovi webu
(TIC Vranov nad Dyjí), který ho následně publikuje na webu. O tomto kroku jste opět informování
mailem zaslaným na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
Součástí webového portálu je též nástroj na přípravu a rozesílání mailového newsletteru zaregistrovaným příjemcům. Newsletter bude připravován péčí TIC jako upoutávka na akce uvedené v kalendáři
a zdůraznění vybraného segmentu nabídky Vranovska.
V návaznosti na webový portál byl připraven i facebookový profil dostupný na https://www.facebook.
com/navstivtevranovsko, kde bychom rádi vybudovali komunitu sdílející aktuální dění. Založený je též
doprovodný profil na síti Pinterest a Flicker, umožňující sdílet fotografie či obrazové zážitky s dalšími
uživateli. Pokud se připojíte k těmto profilům, budeme rádi. Dále Vás chceme požádat o další spolupráci
při rozvoji portálu. Budete-li mít jakékoli zajímavé informace, které by se hodily na web, určitě napište.
Věříme, že jednotící prezentace Vranovska jako turistické destinace napomůže rozvoji cestovního
ruchu a služeb s ním spojených v našem regionu.
/TIC/
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Vybrané informace o letošní zámecké sezóně
KAMENINA TROCHU JINAK
Jako každoročně se bude konat v bývalé kočárovně Státního zámku Vranov nad Dyjí výstava zaměřená na umělecké řemeslo, tentokrát na téma „Česká, moravská a evropská kamenina 18. a 19. století
ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze“. Jak název napovídá, půjde o společný projekt Národního památkového ústavu a Uměleckoprůmyslového muzea
v Praze. Zájemci o tento druh užitkové a dekorativní keramiky
budou mít příležitost zhlédnout mimořádně hodnotný soubor
evropského významu. Mezi asi tisícem keramických exponátů
a obrazových doplňků se objeví například výrobky ze Staré
Role, Týnce, Prahy, Dalovic, Vranova, ale i ze zahraničních manufaktur, mezi nimiž vyniká sbírka proslulé anglické kameniny. Výstava bude otevřena slavnostní vernisáží v červnu 2014.
Návštěvníci ji budou mít možnost zhlédnout v červnu a v září
o víkendech od 10 do 16 hodin, v červenci a srpnu denně kromě
pondělí od 10 do 17 hodin. Otevřena bude po tři sezony, to je
až do roku 2016.

LILIE A RŮŽE

Letošní XIV. ročník květinových výstav je součástí celorepublikového projektu Národního památkového ústavu „Válka
růží“ vzdáleně inspirovaného anglickou občanskou válkou
bílé a červené růže (1455 až 1485). Zdůrazní na jedné straně
lilii, kterou měli ve znaku francouzští králové, a to jako symbol čistoty, lásky, míru a nevinnosti a vůbec ženského principu. A také růži, tuto pomyslnou květinovou královnu, jako
heraldickou figuru anglických králů, ale například i vranovských hrabat Mniszků. Vranovské zámecké interiéry vyzdobí významný moravský florista Slávek Rabušic. Návštěvníci
je budou moci zhlédnout během běžné prohlídky od pátku
20. do středy 25. června 2014 – s výjimkou pondělí 23. června 2014, kdy bude zámek pro veřejnost uzavřen. Historizující
dekorace na ně čekají v sále předků a v první části prohlídkové trasy.

SPOLEČNÁ KRAJINA

V galerii Thayana na prvním zámeckém nádvoří nabídneme výstavu fotografií, videí a autorských
instalací inspirovaných živoucím vědomím vysokoškolského učitele a fotografa Bohumíra Prokůpka.
Na jaře tohoto roku je vytvořilo osm autorů v krajině Podyjí, která byla jeho láskou a posedlostí při
celoživotních toulkách českou přírodou. Návštěvníci ji budou moci zhlédnout pod názvem „Společná krajina“. Pořadatelem je správa Národního parku Podyjí, dále Národní památkový ústav - Státní
zámek Vranov nad Dyjí a spolek Prostor pro paměť. Vstup zdarma. Otevírací doba v červnu a v září
o sobotách, nedělích a svátcích od 10 do 16 hodin, od 1. července do 31. srpna denně kromě pondělí od
10 do 17 hodin. Výstava slouží zároveň jako informační bod správy Národní parku Podyjí.
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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VRANOVSKÉ SEZÓNY O VÍKENDU
25. – 27. DUBNA 2014

Zámek přispěje ke slavnostnímu zahájení turistické sezóny mimořádným snížením vstupného. V sobotu 26. a v neděli 27. dubna budeme dospělé návštěvníky provádět místo obvyklých 130,- Kč za
80,- Kč, děti od 6 do 15 let, studenty a seniory nad 65 let za 40,- Kč. Kromě toho se v sobotu 26. dubna
uskuteční pro zájemce vycházka po zámecké zahradě, během které se budou moci návštěvníci podívat
na nepřístupnou severní terasu a do vybraných zámeckých interiérů. Vycházku zahájíme v 15 hodin,
vstupné jednotné ve výši 40,- Kč. Počet míst omezen, proto je nutná rezervace předem.
Další připravované akce, jako výstava současného výtvarného umění v zámecké kapli Nejsvětější
Trojice a pořady XXXII. ročníku Vranovského kulturního léta, na jehož dramaturgii se právě pracuje,
budou návštěvnické veřejnosti přiblíženy později.
/Mgr. Miroslava Janíčková/

Pozvánka na další akce:
15.4.
27.4.
25.-27.4.
30.4.
11.5.
17.5.
1.6.

Velikonoční dílny
Setkání regionu
Zahájení rekreační sezóny (víkend plný akcí)
Pálení čarodějnic
Den matek
Zájezd na HOBBY veletrh do Č. Budějovic (zájemci se mohou informovat na TIC)
Vranovské posvícení

Masopust
1. března 2014 se jako již tradičně sešly dvě skupiny masek, které baví občany svou dobrou náladou
při zpěvu a hře na harmoniku. O týden později se masopustní chasa sešla v Zámeckém hotelu a společně s kapelou Duo Dreams zatančila a radovala se do pozdních ranních hodin. Děkujeme občanům
Vranova, kteří masky pohostili dobrým jídlem a pitím a snaží se tímto podporovat zavedenou tradici.
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Masopust
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FATYM
OPĚT JE PŘED NÁMI POUTNÍ SEZÓNA

Podobně jako v minulých letech, tak i letos, je připravena série pěších poutí, které začínají u nás ve
Vranově. Tradičně poutní sezónu otvírá 1. května pěší pouť mužů do Jevišovic k patronovi mužů svatému Josefovi. Začíná se ve farním kostele v 10 hodin, v Jevišovicích vše vyvrcholí ve 14,30 bohoslužbou
a zváni jsou muži všech věkových kategorií.
O týden později ve čtvrtek 8. května už v šest hodin ráno zahajují ženy a děvčata svou pouť do kostelního Vydří. Ta je podstatně delší, ale v minulých letech se ukázalo, že poutnice se této vzdálenosti
nezaleknou a vytrvají až do cíle. Je potěšitelné, že už se po dva roky k této pouti přidal i další směr a to
z Moravských Budějovic. Společná mše svatá je ve Vydří plánovaná na 19. hodinu.
Další pouť sice nezačíná ve Vranově, ale již podesáté ji pořádá FATYM. Jde se z Prahy do Jeníkova. Tato
zhruba stokilometrová pouť bývá zahájena u katedrály svatého Víta – letos to bude ve středu 14. května
v 19 hod. Zakončení je v severočeském Jeníkově plánováno na neděli 18.
Do Jeníkova, naší adoptivní farnosti, se vypraví opět i cyklisté. Již potřetí vyjedou z Přímětic v neděli
15. 6. v 15 h. (dříve se startovávalo ve Vranově). Trasu zhruba 400 km by měli zvládnout do středy 18.
A samozřejmě nemůžeme zapomenout na tradiční prázdninovou pěší pouť na Velehrad. Letos se chystá
již po čtrnácté a to ze 17ti směrů. Náš vranovský bývá s nejnižším věkovým průměrem.
Více informací bude o všech těchto poutích možno časem nalézt na www.fatym.com a na www.TV-MIS.
cz naleznete i filmy z minulých ročníků pouti na Velehrad. Zveme!
/P. Marek Dunda/
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KÁZÁNÍ Z VRANOVSKÉHO KOSTELA

Když v letech 2009-11 probíhala rekonstrukce interiéru našeho farního kostela ve Vranově nad Dyjí,
pamatovalo se i na ty, kteří se do kostela z nějakého důvodu nedostanou a přesto by si rádi poslechli
alespoň nedělní kázání. Nyní probíhá zkušební provoz kamery, která snímá dění při bohoslužbách a už
prvních pár kázání se objevilo i na naší internetové televizi www.TV-MIS.cz. Po technické stránce to však
má ještě své mouchy a tak se občas stane, že se nic nenahraje. Ale to už ke zkušebnímu provozu patří.
Věříme však, že se postupně vše podaří správně vyladit. Nicméně věřím, že už i těch pár kázání, které
jsou k dispozici, některé naše čtenáře potěší.
/P. Marek Dunda/

K ARNEVAL

Dne 2. 3. 2014 pořádal
Fatym v sále
Zámeckého hotelu
dětský karneval
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci lednu, únoru a březnu letošního roku oslavili svá
významná životní jubilea ( 60, 70, 80 a 90 let) tito naši
občané:Jozef Gomola, Zdeňka Grušková, Jaroslav Holík,
Ludmila Lusková, Marie Prodělalová, Štefan Stacho a Marie
Šumpichová. V lednu oslavila krásné 93. narozeniny paní
Andělína Veselá. Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a optimismu do dalších let.
V měsíci březnu se narodila Terezie Březinová.
Přejeme jí i mamince Monice Balašové pevné zdraví.

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 2013 jich bylo 31.
V obřadní síni Městyse bylo uzavřeno 10 manželství a v prostorách Státního zámku ve Vranově nad Dyjí
11. Svatební obřad na jiném vhodném místě byl čtyřikrát a církevních sňatků bylo uzavřeno šest.
Pro rok 2014 máme již nyní v kalendáři zarezervováno 12 termínů.
Nesmím zapomenout na skutečnost, že od letošního roku nový občanský zákoník již nepoužívá termín
„svatební obřad“ jak uvádím výše, ale správný termín je „sňateční obřad“.
Snad si zvyknu …..

OBYVATELSTVO VRANOVA NAD DYJÍ V ČÍSLECH

Je to již více jak deset let, co nám počítačový program evidence obyvatel dává více možností nahlédnout
v číslech do struktury obyvatelstva. Čísla mohou být nejen statistikou, mohou ukazovat i směr vývoje
a dávají prostor k zamyšlení.
„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. 2014 je počet obyvatel Vranova nad Dyjí 826.
• je to o 63 méně než před deseti lety
• věkový průměr za 10 let narostl z 38 na 43 let
• nejvíce osob je přihlášeno na adrese trvalého pobytu v Zátiší a na Havlíčkově nábřeží
• od roku 2004 se nám narodilo 69 dětí
• v roce 2013 se:
			 - přistěhovalo 13 občanů
			 - odstěhovalo 28 občanů
			 - zemřelo 6 občanů
			 - narodily se tři děti
• Nejčastějším příjmením je ve Vranově nad Dyjí
		 ( včetně příjmení žen)
		 Mynařík, Hanák, Plachý a Trochta
• Nejrozšířenějším křestním jménem
		 Marie, Jan, Petr, Jana, Josef a Jiří
/Marta Miklíková/
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