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Z úřadu Městyse
ZHODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2010-2014
Vážení spoluobčané,
končí volební období zastupitelstva městyse 2010-2014 a bývá dobrým zvykem na závěr funkčního
období vyhodnotit uplynulé čtyři roky, které utekly jako voda. Tak jako každá etapa v životě je důvodem
k zamyšlení, ohlédnutí se a zhodnocení toho, co se podařilo z našeho pohledu během čtyřletého období.
Ustavující zastupitelstvo městyse se konalo 8. listopadu 2010 a celé funkční období pracovalo ve složení
Ing. Lubomír Vedra - starosta, Jan Miklátek – místostarosta, MVDr. Květoslav Bednář – radní, Jan Herold
– radní, Jaroslava Pospíchalová – radní, Luboš Altenburger, Mgr. Lubor Durda, MUDr. Alena Horná, Antonín Jelínek, Vladimír Kasal, Jana Kocholová, Libor Miklík, Jan Pecina, František Švajka a Roman Watzinger
- členové zastupitelstva. Za toto období jsme měli celkem 21 zasedání zastupitelstev městyse a 65 schůzí
rady městyse. Zasedání zastupitelstva a rady byla věcná, řešili jsme problematiku týkající se hospodaření městyse jak po stránce finanční, tak majetkové, dále záležitosti chodu úřadu městyse, organizační,
sociální a kulturní problematiku, případně jsme řešili aktuální problémy městyse. Jako negativum musím
však hodnotit malou účast veřejnosti na probíhajících zasedáních. To není problém jenom Vranova, ale
tento trend nezájmu je také i v jiných obcích či městech.
Volební období 2010-2014 bylo ve znamení čerpání dotací z Evropských fondů, národních a krajských
dotací. Dalším velkým finančním přínosem byla novela zákona o rozpočtovém určení daní, platná od
1. ledna 2013. Na druhou stranu bylo toto období poznamenáno světovou krizí, přesněji řečeno několika
různými krizemi, což poznamenalo řadu oblastí našeho života.
Mohu odpovědně říci, že městys byl v letech 2010-2014 velmi úspěšný v získávání finančních prostředků
z různých dotačních titulů. Realizovali jsme několik investičních i neinvestičních projektů. Musím však
podotknout, že to nebylo vždy jednoduché, protože jsme naráželi na nesmyslné a byrokratické předpisy,
které si upravuje naše legislativa nad rámec požadavků a předpisů Evropské unie. To je jeden z velkých
problémů, proč Česká republika nevyčerpala v programovacím období 2007-2013 stovky miliard, které
nám EU umožnila čerpat. Tento trend a problémy v čerpání prostředků fondů EU v nadcházejícím období
bohužel nadále pokračují.
Nyní bych se zmínil a připomněl to nejdůležitější, co se podařilo během čtyř let udělat.
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IV. čtvrtletí roku 2010 a rok 2011
Na konci roku 2010 jsme zakoupili za 1.257.174,- Kč soubor strojů - malotraktor John Deer 2520, žací
stroj Walker, návěs ANS, zametací kartáč, radlici na sníh a válečkový sypač.
Největší akcí v roce 2011 byl průtah Vranovem. Za chodníky a parkovací stání, dešťovou kanalizaci
a přípojky, veřejné osvětlení a sadové úpravy zaplatil městys celkem 7.394.412,90 Kč a za plynofikaci na
ul. Znojemská 782.462 Kč. Všechno dohromady to dělalo 8.176.874,90 Kč.
Z dotací jsme získali finance na „Zelenou školní zahradu“, u školy tedy byla vystavěna nová kamenná
zídka, vybudován modřínový altán, lezecká síť a závěsná houpačka hnízdo, tabule, ohniště a vysázely se
keře a stromy v celkových nákladech 444.759 Kč.
Na zdravotním středisku jsme provedli přípravné práce pro vybudování výtahu do ordinací k praktickým
lékařům a na dětském oddělení jsme vyměnili čtyři okna. Na to jsme získali dotaci 200.000 Kč.
Dotace 75.000 Kč z Jihomoravského kraje byla určena na zakoupení mobilního pódia, které nám stále
slouží a využíváme ho ke kulturním akcím.
Z dalších dotací, které jsme získali, můžeme uvést dotaci na podporu zkvalitnění TIC 47.000 Kč, dotaci
na pořízení pneumatik na cisternu pro hasiče 70.000 Kč a dotaci na akceschopnost hasičů 24.554 Kč.
V tomto roce jsme také získali dotaci 350.000 Kč na vybudování autobusové zastávky a točny. Dotace
byla postupně převáděna do dalších roků, realizace uvedeného díla byla až v roce 2014.
Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska získalo na „Poradenskou, vzdělávací a konzultační činnost
v oblasti sociální a cestovního ruchu“ dotaci 140.000 Kč a na „Vranovský groš“ 157.000 Kč.
V tomto roce 29. května biskup Vojtěch Cikrle vysvětil nový oltář, a tím založil novou tradici posvícení
v našem městysi.
Po slavnostním otevření poslední etapy opravy komunikace průtahu Vranovem (náklady SÚS JKM
40.730.402 Kč) byla také zpřístupněna a otevřena „Vyhlídka zamilovaných“, která se stala velmi vyhledávaným a oblíbeným místem, čímž se tak zavedla nová tradice přimykání visacích zámků.
Dne 25. listopadu proběhlo na náměstí zdobení vánočního stromu, spojené s adventními trhy, které si
získaly v dalších letech velkou oblibu.
Rok 2012
Tento rok jsme získali dotaci 255.000 Kč na veřejné osvětlení na náměstí, celkem to stálo 497.267 Kč.
Jedná se o kvalitní světla od italského výrobce iGuzzini (9 ks stožárových a 1 ks nástěnného osvětlení).
Zahájili jsme práce na územním plánu, získaná dotace z JMK 89.261 Kč.
Dotace z Jihomoravského kraje na provoz Turistického informačního centra byla 32.000,- Kč.
Dotace pro SDH na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí SDH ve výši
160.000 Kč, na akceschopnost jednotky hasičů ve výši 13.165 Kč a na zásah v Bzenci 6.360 Kč.
Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska získalo mimořádnou dotaci na vybavení mobiliářem pro
cestovní ruch 400.000 Kč. Nakoupily se stoly, lavičky a stojany na kola. Další dotace pro tento svazek byla
na „Vzdělávání zástupců obcí socioekonomicky slabého mikroregionu v oblasti správní v částce 189.000
Kč.
Opravila se kaplička u křižovatky Lančov – hráz. Tato poklona byla přihlášena do soutěže o „Nejlépe opravenou památku 2012“ a získala 1. místo v kategorii malých staveb, čímž jsme získali odměnu
50.000,- Kč.
Rok 2013
Dotaci z Programu rozvoje venkova JMK 122.000,- Kč jsme získali na zateplení garáží hasičské zbrojnice,
celkem akce stála 378.324,- Kč. Zateplili jsme dvě stání pro hasičská vozidla a instalovaly se dvoje vrata.
Na provoz Turistického informačního centra jsme získali z Jihomoravského kraje 37.000,- Kč.
Dne 31. srpna se u nás konal mezinárodní festival Musica Sakra, na který jsme získali dotaci z Fondu
malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko 3.170 EUR.
Další dvě významné dotace jsme získali na „Technické vybavení komunitní kompostárny Vranov nad
Dyjí“. Jednalo se o traktor John Deere JD 5080 s čelním nakladačem a štěpkovač Laski LS 150. Z Operačního programu životního prostředí jsme získali podporu 1.173.744 Kč, celkové výdaje byly 1.863.100
Kč. Z téhož programu jsme získali podporu na „Separaci a svoz bioodpadů v městysi Vranov nad Dyjí“
v částce 553.429,70 Kč, celkové výdaje činily 621.940 Kč. Jednalo se o nákup nosiče kontejneru a čtyř
kusů kontejnerů.
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Dotace pro Sbor dobrovolných hasičů na zabezpečení akceschopnosti jednotky ve výši 79.000 Kč
a 5.981 Kč.
Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska získalo dotaci z JMK na zpracování „Strategie rozvoje
mikroregionu Vranovsko na období 2014 – 2020“ v částce 49.000 Kč.
U příležitosti dokončení rekonstrukce silnice II/398 Vranov nad Dyjí průtah-náměstí byl jako upomínka
na první zbudování dlážděné cesty v roce 1806 a uvedenou opravu serpentin v roce 2011 osazen kámen
s pamětní deskou v zatáčce u vyhlídky.
V parčíku na ul. Bítovská byla k 28. říjnu zasazena Lípa osvobození a památník byl obnoven tak, jak
tomu bylo v roce 1946.
Rok 2014
Největší akcí v tomto posledním volebním roce je projekt s názvem „Vranov nad Dyjí – náměstí, rekonstrukce plochy u morového sloupu. Rozpočet projektu byl původně 8.316.232 Kč, nová hodnota po výběrovém řízení je 4.865.349,14 Kč. Z této částky bude proplaceno 85% z dotace Regionálního operačního
programu Jihovýchod.
Do hlavní letní sezony se podařilo vybudovat točnu autobusů a zřídit novou zastávku u Zámeckého hotelu. Na to jsme dostali dotaci z JMK v roce 2011 částku 350.000 Kč, celkové náklady na zbudování byly
446.857 Kč. Ještě letos zakoupíme přístřešek pro cestující.
Z dotačního titulu Jihomoravského kraje jsme získali 52.000 Kč na úroky z úvěru na akci z roku 2011
průtah Vranovem.
Z Ministerstva pro místní rozvoj, programu Podpory obnovy a rozvoje venkova jsme získali dotaci na
opravu kapličky nad jezerem. Celkové náklady jsou 94.622 Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu činí
62.954 Kč. Realizace bude v září až říjnu tohoto roku.
Ze Státního fondu životního prostředí ČR jsme dostali dotaci 700.080 Kč (tj. z celkových nákladů 80%)
na akci Vybudování zábradlí mezi Předními a Zadními Hamry. Realizace akce by měla být ještě letos nebo
příští rok s termínem do 30.6.2015.
Dotace pro SDH na rekonstrukci požární techniky činila 140.000 Kč.
V červenci se instaloval nový venkovní bankomat Komerční banky v budově úřadu městyse.
Nad bývalým statkem se postavil nový kříž a vytvořilo se tam nové odpočinkové místo pro turisty.
To by bylo ve stručnosti ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky, jaké dotace se získaly a co se nového
v našem městysi podařilo udělat.
Majetek městyse byl navýšen a zhodnocen, přičemž jsme městys nezatížili žádnými neuváženými úvěry
a půjčkami. V roce 2011 jsme prakticky zaplatili veškeré půjčky a úvěry za předcházející období a byli
jsme bez jakýchkoliv finančních závazků.
Hospodaření městyse do 31. srpna 2014 – na běžných účtech jsme měli k dispozici celkem 5.504.003,25
Kč. Závazky – Komerční banka Znojmo – úvěr na malotraktor John Deere – zbývá doplatit 198.316,00
Kč. Česká spořitelna Znojmo – úvěr na II/398 Vranov průtah – Onšov – zbývá doplatit 4.766.656,00 Kč.
Městys, kromě stavebních činností, žil i bohatým kulturním a společenským životem. Postarali se o něj
především pracovníci úřadu městyse, dobrovolní hasiči, spolky a aktivní vranovští občané. Je třeba si
uvědomit, že v dnešním konzumním světě, kdy se na přední místa dávají materiální hodnoty a peníze,
je velice důležitá i oblast duchovní, mezilidských vztahů a úcta k druhým. Tyto hodnoty jsou daleko důležitější a cennější než materiální požitky. Proto jsme se i my snažili být blíže k lidem, ke spoluobčanům.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych touto cestou poděkoval zastupitelům za podporu, korektní
a věcné jednání. Díky této spolupráci a komunikaci se společně spousta věcí podařila. Poděkovat bych
chtěl také pracovníkům úřadu městyse, za jejich profesionální přístup, za odvedenou práci, což lze dokladovat bezproblémovými audity a závěry z kontrol. Dále bych chtěl poděkovat pracovníkům příspěvkových
organizací, spolkům, ostatním organizacím a podnikatelům. Zvláště bych chtěl vyzdvihnout neúnavnou
a obětavou práci Sboru dobrovolných hasičů, ať už při zásazích u požárů, jiných živelných pohromách
a pomoci při kulturních a společenských akcích. V neposlední řadě bych upřímně poděkoval všem spoluobčanům, kteří se zapojili na jakékoliv úrovni do činností, které zvelebily a zviditelnily náš městys.
/Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse/
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AKCE
Vranovské kulturní léto na zámku ve Vranově

KAMELOT

POUTNÍCI

PAVEL ŽALMAN LOHONKA A SPOL.

GRAFFOVO KVARTETO
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 25. října 2014 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 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, 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 29. října do 2. listopadu 2014 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 objektů, rodinných domů
a bytů v našem katastru).
!!! Je důrazně zakázáno provádět skládku mimo stanovené období a kontejner !!!

SVOZ ŽELEZNÉHO ODPADU

V sobotu 25. října 2014 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 stanovená data !!!
/Soňa Kudrová/

Ze školních lavic

Nový školní rok byl slavnostně zahájen 1. září za přítomnosti pana starosty, pana Balíka, vedoucího
místního oddělení Policie ČR, a pana faráře. Přivítali jsme 9 prvňáčků. Celkem má škola 120 žáků
v 9 třídách.
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Přes prázdniny byla ve škole vybudována nová centrální šatna pro žáky v místnosti bývalé uhelny. Je
vybavena uzamykatelnými barevnými skříňkami, každý žák bude mít svoje místo na boty a svrchní
oděv.
Složení učitelského sboru se nezměnilo.

PŘIDĚLENÍ TŘÍD A TŘÍDNICTVÍ

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

uč.
uč.
uč.
uč.
uč.
uč.
uč.
uč.
uč.

Mgr. Lubor Durda
Mgr. Martina Hrůzová
Mgr. Kateřina Sigmundová
Mgr. Marcela Holíková
Bc. Ladislav Fiala
Mgr. Kateřina Ducár Ondrůjová
Mgr. Martina Jedličková
Ing. Milana Zuhlová
Mgr. Stanislav Ganzwohl

Na naší škole pracují 3 asistentky pedagogů, a to paní Dagmar Větříčková, Mgr. Marcela Holíková
a Hana Brožová.
1. oddělení školní družiny opět povede p. vych. Dagmar Hromadová, 2. oddělení paní Hana Brožová.
Provoz školní družiny zůstává do 16 hodin. ŠD navštěvuje 50 žáků.
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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.
II. st.

Mgr. GANZWOHL Stanislav

Sportovní (míčové) hry

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. SIGMUNDOVÁ K.
Mgr. GANZWOHL Stanislav

Gymnastika

I.st., II. st.
/Mgr. Zdeňka Černošková - ředitelka školy/

Z činnosti školní družiny
V září se vždy v naší družině seznamujeme navzájem a poznáváme se. Povídáme si o místě, kde
žijeme a chodíme do školy. Připomínáme si správná pravidla chování, učíme se základy bezpečnosti
ve škole, v družině i venku. Každý týden si s dětmi povídáme v komunitním kruhu na různá témata,
sdělujeme si své dojmy, pocity, čteme si pohádky a probíráme vše, co děti zajímá.
V letošním školním roce bude v družině probíhat celoroční hra „MobiTREk“.
Během školního roku podnikneme se
čtveřicí kamarádů a prostřednictvím
nalezeného kouzelného mobilního telefonu deset výprav proti času. Společně se podíváme do pravěku - za
dinosaury a do doby ledové. V čase
adventním a vánočním se vypravíme
do pohádky. V prvních dvou měsících
nového roku navštívíme „koumáky“
- objevitele a vynálezce. Jaro prožijeme na středověkém hradě a v rytířské
škole a výpravu proti času zakončíme
cestou za indiány.
/Dagmar Hromadová/
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PROSEBNÝ KŘÍŽ
V neděli 6. července byl u Vranova nad Dyjí,
u rozcestí k obci Podmyče, požehnán obnovený
kříž, nazvaný jako Prosebný kříž. Za účasti starosty Vranova nad Dyjí - Ing. Lubomíra Vedry a několika desítek místních obyvatel i rekreantů požehnal
obnovený kříž místní farář P. Marek Dunda.
Akce se konala za krásného slunného nedělního
dopoledne, na rozcestí u obilních polí. Kolem kříže byl koberec okvětních lístků růží, které dodaly
místu zvláštní důstojnost.
Jak uvedla zastupitelka obce, paní MUDr. Alena Horná, tak snahou bylo, aby kříž, úprava okolí
a zhotovení desky byly hotovy právě v těchto historicky významných dnech, kdy slavíme „Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje“ a „Den upálení mistra Jana Husa“. Je potěšující, že bylo upraveno
zanedbané zákoutí, které svým posláním rozšíří nabídku zajímavostí ve Vranově nad Dyjí. Do budoucna
se ještě plánuje u kříže vybudování lavičky s posezením, aby znavení poutníci a cykloturisté mohli na
tomto krásném místě spočinout a nabrat nové síly k dalšímu putování. Prosebný kříž dá lidem naději
ke splnění jejich přání.
Na velkém kameni pod křížem je napsán vzkaz pro všechny poutníky:
... poutníče zde setrvej
... Kristovu tělu svá přání dej
... v klidu dále odcházej
Starosta Městyse Vranov nad Dyjí byl první, kdo pronesl přání a pohladil při tom nohy ukřižovaného
Krista. Měl krátké, ale srdečné přání, „aby Vranov vzkvétal k radosti obyvatel i návštěvníků a aby v obci
vládla pohoda, láska a smír“. Účastníci slavnosti pak hladili nohy Krista, aby vyjádřili svá tajná přání.
Nakonec všichni společně zazpívali státní hymnu, jako hold „krásné zemi, zemi české...“.
/Ing. Jaroslav Ryšavý/

SPORT
Fotbalová přípravka
Žáci fotbalové přípravky SK Vranov nad Dyjí mají za sebou dva přípravné turnaje. První byl odehrán
ještě na konci června ve Štítarech a naši mladí fotbalisté zde obsadili pěkné druhé místo. Další turnaj
proběhl v sobotu 23. srpna ve Vranovské Vsi a po dvou vítězstvích, jedné remíze a třech porážkách
obsadili tentokrát třetí příčku.
Naplno se rozběhla i podzimní část mistrovské soutěže starších přípravek. Odkazy na aktuální výsledky i tabulku najdete na školních stránkách www.zsvranov.zde.cz v kapitole Bonus.
Dva domácí zápasy proti družstvům „Šatov B“ a „Šatov A“ sehrají naši nejmenší fotbalisté v neděli
28. září dopoledne. Začátky zápasů jsou naplánovány na 9.00 a 11.35 hod.
/Mgr. Lubor Durda/
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Fotografie z pouti ve Vranově
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FATYM
Pouť a posvícení

Nejenom ve Vranově, ale i v mnoha jiných místech se slaví pouť a posvícení. Všichni tuší, že to má něco
společného s kostelem, ale často nevědí co přesně, proto se někdy tyto názvy zaměňují.
Posvícení je svátek kostela, kdy si připomínáme, že byl zvláštním způsobem zasvěcen Bohu, tedy posvěcen. Při svěcení kostela přijíždívá biskup a pomaže oltář a stěny kostela na několika místech posvátným
olejem. Od té chvíle je tato budova vyňata z obyčejného užívání a je to místo posvátné. Pokud se někdy
stane, že kostel je znesvěcen, bývá obnoveno posvěcení kostela biskupem. Ve Vranově tomu tak bylo
například po švédských válkách, ale i po celkové rekonstrukci kostela v roce 2011. U starších kostelů se
často nezná přesné datum, kdy byl posvěcen, proto se na podzim slaví tzv. císařské posvícení. U nás ve
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Vranově víme, že nejnověji byl kostel posvěcen biskupem brněnským Vojtěchem Cirklem 29. května 2011,
proto posvícení slavíme většinou v neděli kolem tohoto data.
Pouť (někdy zvaná místně hody) je úplně o něčem jiném. Každý kostel má totiž své zasvěcení, například
Panně Marii, Máří Magdaléně, svatému Jiří nebo Nejsvětější Trojici, jak je tomu v zámecké kapli. Na jejich
svátek se slaví pouť. Jistě mnozí z vás znají oslavy patrona kostela z Itálie nebo i z jiných zemí, kde se
tento svátek slaví skutečně ve velkém. Účast na poutní bohoslužbě je vždy obdařena velkými duchovními
přísliby a milostmi, a proto se vyplatí na pouť putovat i z větší dálky - a právě od toho je název pouť. Ve
Vranově je farní kostel zasvěcen Panně Marii Nanebevzaté, což připadá na 15. srpna, a tak pouť se slaví
v neděli, která je blízká tomuto svátku.
/P. Marek Dunda/

HISTORIE
Historie dopravního spojení ve Vranově nad Dyjí

V souvislosti s úpravou náměstí a plánovanými opravami komunikací periferních částí Vranova, bude
v této části věnována pozornost dopravě.
Původně z hlubokého údolí Vranova bylo velmi špatné spojení, jediný přístup byla strmá cesta přímo do
kopce k Onšovu. Kamenné ohrazení je dobře zachované a patrné za posledním domkem v serpentinách
dále do kopce. Účel kapličky výběrčího a zachovaná kamenná cesta je důkazem této používané dopravní
stezky, která byla pro koňské spřežení a vozky, kteří ze mlýna v údolí vozili obilí do kopce, velmi životu
nebezpečná. Proto v r. 1806 dal hrabě Stanislav Mniszek cestu rozšířit, zabezpečit kamennými zídkami,
vydláždit a zákrutami zmírnit strmost stezky. Za to mu vděční vranovští občané zasadili do břehu u silnice
mramorový sloup 7 centů těžký - uvedeno v dávné kronice. Původní kámen nebyl nalezen, ale nápis je
obnoven a umístěn na kameni v hlavní serpentýně.
V r. 1892 se začala přestavba silnice a to přispěním Zemské moravské správy. Cesta byla dokončena
v r. 1893 a pamětní deska nyní dosti poničená, je v zatáčce pod kapličkou. Silnice k přehradě byla zbudována v r. 1931 - 1932 přehradním stavebním podnikem. Silnice městečkem byla vydlážděná v r. 1939 za
německé okupace. Bylo spotřebováno 400 m3 šamotových dlaždic a 4 000 m3 písku.
Do Hamer vedla obyčejná vozová cesta, která byla stále zaplavována vodou, proto v r. 1865 byl postaven
nízký kamenný taras. Když ale bylo více vody, museli lidé do městečka chodit přes Šibeniční vrch. Proto
o 30 roků později, v r. 1897 byla vybudována zvýšená kamenná zídka a rozšířená jízdní dráha do dnešní
podoby. Toto financoval německý Záloženský a spořitelní spolek ve Vranově.
Terasa od mlýna k mostu do Benátek byla vybudována v letech 1884 - 1889 a současně původní dřevěná lávka do Benátek byla v r. 1896 nahrazená již pevným dřevěným mostem. Ten byl ale při povodni
v r. 1929 stržen a zcela odplaven. Nynější železobetonový most byl nákladem 300 000 Kčs zbudován
v letech 1923 - 1930.
Historie hlavního mostu přes řeku Dyji je tato - čerpáno z archívních záznamů: 12. června večer r. 1866
přijeli do Vranova dva rakouští husaři a zapálili dřevěný most. Přeprava byla možná jen na pramičkách,
nebo bosou nohou.
V r. 1892 byl postaven most železný, obloukový, 48 m dlouhý, ocelové konstrukce, který sloužil až do
ledna r. 1968, kdy byl rozřezán na 5 tunové kusy. Provizorní most přes řeku měl malou nosnost, což nás
v srpnu 1968 při okupační invazi uchránilo před průjezdem tanků. Nově postavený most byl dlouhý 65,5
m, široký 13,45 m, stál 4 miliony 160.836 Kč a byl předán do užívání 19. prosince 1969.
Na konci 19. století byly ve Vranově přes řeku Dyji zbudovány za působení starosty Ernesta Czellouda
2 mosty a to jeden železný, 1 dřevěný do Benátek a lávka přes řeku, která byla na místě bývalého dětského domova pod přehradou.
O rychlém rozvoji dopravy po r. 1945 ve Vranově je k disposici mnoho dokumentů, proto ... pokračování
příště ...
/MUDr. Alena Horná/
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Spanilá jízda seniorů proběhla za krásného slunného počasí při muzice dne 7. září
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Průvodci se seznamovali s Vranovskem

V rámci projektu „Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v oblasti cestovního ruchu“ se
snaží Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava podpořit i turistiku na Vranovsku.
Projekt slouží především průvodcům a zástupcům cestovních kanceláří k podrobnému seznámení
s možnostmi rekreace a turistiky v určitých regionech.
Jako součást projektu byl 10.
září uskutečněn zájezd průvodců na Vranovsko.
V TIC NP Podyjí v Čížově byli
průvodci seznámeni s prezentací „Turistická nabídka Vranovska“ a byl jim promítnut
film o Vranovsku, který vznikl
specielně pro tento projekt. Po
seznámení s turistickými možnostmi NP Podyjí se účastníci
přemístili do Lesné, kde si prohlédli muzeum motocyklů. Ve
Vranově nad Dyjí absolvovali
krátkou, ale velmi zajímavou
vycházku s certifikovanou průvodkyní NP Podyjí, navštívili
kostel, TIC, keramickou dílnu,
zámek i vodní elektrárnu.
Dle reakcí jednotlivých účastníků zájezdu lze usuzovat, že se jim na Vranovsku líbilo. Seznámili se zde
s mnoha možnostmi regionu, o kterých dosud nevěděli, a které mohou dále využívat při pořádání zájezdů do naší oblasti. Velmi kladně byla hodnocena poutavá prezentace všech zajímavostí
a vstřícnost těch, kteří se účastníkům zájezdu věnovali.
Lze doufat, že průvodci a cestovní agentury zařadí Vranovsko ve větší míře do svých nabídek
a přivedou k nám další hosty.
/Ing. Jaroslav Ryšavý/

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Za minulé období oslavili svá významná životní jubilea tito naši občané:
Eva Bednářová, František Fila, Taťjana Gajdošová, Miroslav Hotař, Drahuše Kubátová, Marie Šárová
a Roman Watzinger
Krásného životního jubilea 90 let se dožila paní Jevdokija Prathová.
Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a optimismu do dalších let.
Narození: Sebastian Watzinger
Rozloučili jsme se: Pavel Gabriel, Anna Kobanová, Oldřich Hastík
/Miroslava Hanáková/

-15-

A
V Ý ZPRAVODAJ
A ODA
VRANOVSKÝ
M
í
dá
á í
Místo
vydání:
Vranov nad Dyjí
Čí
Č
í l am
ě í vydání:
dá
á í
Číslo
měsíc
3/2014, září 2014
E
id
d n
nčč í čí
sl per.
sl
rr. ttisku
i k přidělené ministerstvem - MK ČR E 14326
Evidenční
číslo
V
d
tel
Vydavatel:
Městys Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, PSČ 671 03 Vranov n. D.,
IČ - 00293 806
Náklad:
500 ks
Distribuce:
zdarma do schránek
Editor:
Petra Matulová
Korektura textu:
Mgr. Zdeňka Černošková, Mgr. Nataša Polláková
Dále přispěli:
Ing. L. Vedra, MUDr. A. Horná, S. Kudrová, M. Dunda, Th.D., Janíčkovi,
Mgr. L. Durda, D. Hromadová, Ing. J. Ryšavý, M. Hanáková
WEGA, Znojmo, www.WEGA
WEGA.cz
Grafika a tisk:
Tiskárna WEGA
Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje bude: prosinec 2014
Textové příspěvky, fotografie, náměty posílejte na adresu infocentrum@ouvranov.cz

