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Z ÚŘADU MĚSTYSE

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Letošní zima byla jedna z nejchladnějších za posledních několik desetiletí. Zkomplikovala běžný život nám všem. Pracovníci městyse museli věnovat
mnohem více času a úsilí odhrnování sněhu, posypu místních komunikací, chodníků a schodů. Zima
je skoro za námi a nám nezbývá těšit se na jaro, na
sluníčko, které nás nabije energií a lepší náladou.
Na druhou stranu čas běží strašně rychle, a proto
bych vás chtěl ve stručnosti seznámit s projekty,
které bychom letos chtěli realizovat, pokud budeme úspěšní v získávání dotací.
V první polovině roku vyměníme staré veřejné
osvětlení za nová LED svítidla. Vymění se celkem
222 svítidel v celkové ceně 1.548.679 Kč (dotace
50% z minulého roku), což do budoucna přispěje
k velkým úsporám peněz vynaložených za veřejné
osvětlení. Letos jsme podali tyto žádosti o dotaci:
na Ministerstvo pro místní rozvoj na opravu střechy márnice na hřbitově a na dětské herní prvky
vč. zastřešeného posezení v parčíku u řeky Dyje;
na Ministerstvo obrany na opravu památníku padlým za I. a II. světové války (realizace v roce 2018);
na Ministerstvo zemědělství na opravu severní zdi
hřbitova a na Jihomoravský kraj na nákup zásahového požárního automobilu, na zkvalitnění služeb Turistického informačního centra, na opravu
střechy rotundy sv. Ondřeje a na nákup pomocné
techniky k údržbě veřejných prostranství (mulčovač a sypač komunikací). V rozpočtu městyse počítáme se zpracováním projektové dokumentace
na víceúčelový objekt (místní knihovna), opravu
místní komunikace v Zátiší a odstavnou plochu pro
auta na Mlýnské ulici.
Na úřadu městyse a v zastupitelstvu došlo ke
změnám. Od 1. února nastoupila na základě výběrového řízení na úřad Jana Kocholová, která
má v náplni práce přestupkovou agendu a životní
prostředí. Protože byla zastupitelkou, neslučuje
se ze zákona souběh obou funkcí, proto musela
opustit řady zastupitelů. Nahradil ji v zastupitelstvu pan Miloslav Šára. V prosinci minulého roku
zemřel zastupitel městyse MVDr. Květoslav Bednář. Po něm doplní patnáctičlenné zastupitelstvo
městyse pan Jan Pecina.

V sobotu 25. března 2017 budou pracovníci firmy FCC 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, čisticí 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!!!

/Ing. Lubomír Vedra - starosta/

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Ve dnech od 28. do 30. března 2017
(do 8.00 hod.) 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 !!!
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NÁKLADY A PŘÍJMY – ODPADY V ROCE 2016
NÁKLADY

PŘÍJMY

Tříděný sběr: plast

120 113,00 Kč

Tříděný sběr: papír

95 853,00 Kč

Tříděný sběr: sklo

17 963,00 Kč

Tříděný sběr: kovy

3 726,00 Kč

Místní poplatek
za komunální odpad
Smluvní poplatek
od podnikatelů

522 398,00 Kč
94 882,00 Kč
z toho tvoří 21% DPH

237 655,00 Kč

Odměna za třídění
od EKO-KOM, a.s.

121 593,50 Kč

Nebezpečné odpady

20 327,00 Kč

PŘÍJMY CELKEM

738 873,50 Kč

Objemné odpady

50 991,00 Kč

ROZDÍL

153 960,50 Kč

Celkem

Směsný komunální
odpad
NÁKLADY CELKEM

583 861,00 Kč
892 834,00 Kč

/Soňa Kudrová/

POZVÁNÍ
ZAHÁJENÍ REKREAČNÍ SEZÓNY NA VRANOVSKU 2017
O víkendu 19.–21. 5. 2017 Vás zveme na akci
„Zahájení rekreační sezóny 2017”. Do této akce
se zapojí svými službami zejména podnikatelé v cestovním ruchu. Program najdete na
www.navstivtevranovsko.cz. Novinkou pro letošní
rok bude nově vybudovaná turistická stezka
Lesů ČR ve Vranově nad Dyjí, nově upravená
prohlídková trasa zámku ve Vranově „Soukromé
pokoje a kaple zámku” a květinová výstava
„Růžová slavnost Heleny Mniszkové”, nový
prohlídkový okruh na hradě Bítově s názvem
„Hradní pivovar” a lodní převoz ve Vranově
nad Dyjí Skalka – hráz.

/Petra Matulová/
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Začátek roku 2017 na naší škole spočívá v přípravě a realizaci zajímavých projektů financovaných z EU. Především jde o pokračování vzdělávacího projektu Erasmus+.
V únoru učitelé z vranovské školy strávili čtyři dny na druhém mezinárodním projektovém
setkání pedagogů v italském městečku Soriano.
Náplní práce byla především příprava prvního výměnného pobytu žáků naší školy v květnu
letošního roku, který se uskuteční právě v Itálii.
Dalším projektem, do něhož se zapojili všichni učitelé a jehož realizace nás čeká hlavně
od příštího školního roku, je Podpora škol formou zjednodušeného vykazování. Náplní tohoto projektu je vzdělávání učitelů v nejrůznějších oborech, poskytování doučování
žákům, týmová spolupráce učitelů, výměna zkušeností ve využívání netradičních metod
výuky a další.
Je velká škoda, že škole zatím
nebylo umožněno k vůli administrativním těžkostem a zejména
v ysok ým nákladům na projek tovou dokumentaci zapojit se do
třetího projek tu v rámci IROP
(Integrovaný regionální operační program), kap. 2 .4 Infrastruk tura základních škol,
jenž měl velkor ysým způsobem
řešit půdní vestavbu s odbornými učebnami, bezbariérov ý přístup a také v neposlední řadě
katastrofální stav střechy, to vše
v hodnotě 15 miliónů Kč s 10%
spoluúčastí měst yse.
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Z běžných akcí naší školy bylo zajímavé např. školní kolo recitační soutěže, které proběhlo 9. února.
Ve svých kategoriích z celkově 35 přihlášených recitátorů letos zvítězili Veronika Součková, Libor
Plachý, Veronika Prathová a Darina Vaňurová.
O tuto akci je velký zájem i mezi rodiči, kteří přišli své ratolesti podpořit jako diváci.
RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ BYCHOM JEŠTĚ RÁDI TOUTO CESTOU UPOZORNILI, ŽE ZÁPIS DO
1. TŘÍDY PROBĚHNE V SOBOTU 8. DUBNA 2017 OD 9.00 DO 11.00 HODIN V BUDOVĚ ŠKOLY.

/Mgr. Zdeňka Černošková, ředitelka školy/

KLUZIŠTĚ
Díky několika sportovním nadšencům se letos v lednu podařilo u fotbalového hřiště ve Vranově nad
Dyjí připravit kluziště pro všechny milovníky bruslení a ledního hokeje. Bylo hojně využíváno nejen ve
volném čase, ale děti si ho užily i v rámci tělocviku a zájmových kroužků, a to až do poloviny února.
Všem, kteří se o jeho vznik a údržbu zasloužili, patří velké poděkování.
Více fotograﬁí z bruslení najdete na školních stránkách www.zsvranov.zde.cz.

/Mgr. Lubor Durda/
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10 let od vzniku taneční skupiny „BANJO DANCE“ Vranov nad Dyjí
Naše skupina vznikla vlastně náhodou. Na podzim roku 2006 se ve Vranově konala akce, při
které vystupovali country tanečníci z naší základní školy pod vedením Mgr. Ivany Dobešové.
Hrstka nadšených dospěláků se rozhodla, že to
taky zkusí. Naší vedoucí se stala Ivana Dobešová, sestavila choreograﬁi a v březnu roku 2007
už jsme na taneční zábavě vystupovali. Povedlo
se a dostavil se úspěch. Nacvičování, trénování
a protáhnutí celého těla nás začalo bavit čím dál
víc, a tak se scházíme každý týden už deset let.
Postupem času k nám přibyly nové taneční páry
nejen z Vranova nad Dyjí.
Díky Ivě vznikly moc hezké choreograﬁe, a tím
řada vystoupení na plesech a různých jiných
akcích v okolních i vzdálenějších místech, kam
jsme byli zváni.
Rádi vzpomínáme na vystoupení ve Znojmě
v Louckém klášteře a na Country bál v hotelu Dukla, kam jsme byli pozváni manažerem
znojemské country taneční skupiny ZUZANA
Jirkou Blažkem, jehož kořeny jsou zasazeny
u nás ve Vranově.
V tu dobu také vznikl název skupiny. Nápadů
bylo hodně, ale protože první choreografie
byla tvořena na píseň „Zrádné banjo”, zvítězilo „Banjo dance”.
Naše country skupina ale není jen o tancování. Kromě tréninků a vystupování se scházíme i při
jiných příležitostech. Jsme zkrátka parta lidí, kteří si oblíbili country muziku a rádi spolu posedí
u vínka, poklábosí, oslaví narozeniny, vyrazí spolu na výlet, nejraději na kolech a docela často
natočí na tachometr stovky km…autem :-)...to když se potřebují s kolem dostat na zajímavá, ale
vzdálenější místa naší vlasti.
Letos jsme trošku bilancovali. Po deseti letech vznikla fotokniha. A za ni děkujeme zase naší neúnavné
vedoucí, která se o ni zasloužila.
Je to nádherná vzpomínka všeho, co jsme až doposud prožili. Vzpomínka i na dva naše členy, kteří nám
odešli do tanečního country nebe, ale vlastně s námi zůstávají dál.
Fotoknihu jsme pokřtili na společné akci a doufáme, že i když je náš průměrný věk už malinko vyšší, ta
naše „country jízda” bez zatažené ruční brzdy ještě nějakou dobu potrvá.
Velmi rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat všem, kteří nám v uplynulých deseti letech umožnovali fungování naší skupiny – Městys Vranov nad Dyjí, Sportovní klub Vranov nad Dyjí, vedení
Zámeckého hotelu.
Co nejsrdečněji děkujeme sponzorům, kteří nám přispěli ﬁnanční částkou pro vznik fotoknihy a to:
LODNÍ DOPRAVA VRANOV s.r.o. a Mgr. Zdeňka Černošková. Děkujeme. :-)
Všechny vás zdravíme a možná někdy někde na viděnou, a hlavně na zatančenou.

/Nataša Polláková, Marie Mynaříková/

-6-

Vranovský
zpravodaj

-7-

Vranovský
zpravodaj

POZVÁNKA

Městys Vranov nad Dyjí co nejsrdečněji zve na přátelské posezení u příležitosti oslavy Mezinárodního dne žen, které se bude konat v sobotu
dne 25. března 2017 od 16 hodin v restauraci FORMOSA.
Pro ženy je připraven malý dárek, občerstvení a příjemné posezení při hudbě.
Všichni jsou srdečně zváni, těšíme se na hojnou účast.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
HASIČSKÝ BÁL
Letošní hasičský bál pořádaný Sborem dobrovolných hasičů v Zámeckém hotelu pod záštitou starosty
městyse Ing. Lubomíra Vedry byl zahájen ve 20.00 hodin 21. ledna slavnostním nástupem zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů ve slavnostních stejnokrojích. V obou zaplněných sálech Zámeckého
hotelu jsme se celý večer bavili za doprovodu
hudebních skupin DUO DREAMS a JARRY BAND.
Součástí plesu byla bohatá tombola s 234 cenami. Po jedenácté hodině bylo šťastným výhercům předáno 17 hodnotných cen a novinkou
večera byly dvě ceny útěchy, které výhercům
udělaly velkou radost.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě bálu, jak hasičům, tak zaměstnancům úřadu městyse a v neposlední řadě
i těm, kteří přispěli dárky do tomboly.
Zvláštní poděkování patří majitelům Zámeckému
hotelu, kteří nám umožnili pořádání plesu. Bohužel je to jediný prostor ve Vranově nad Dyjí, kde
se tyto akce dají pořádat.

/Marie Mynaříková/

ZÁSAHY
V prvních měsících roku 2017 jsme zasahovali při
požáru udírny v Junáckém údolí, záchraně bruslaře na přehradě a zatím poslední zásah byl u požáru rodinného domu ve Stálkách.
V letošním roce bychom chtěli naši AVII z roku
1981 nahradit novou technikou, na kterou se
nám snad podaří sehnat dotaci z Jihomoravského kraje.
9. září bychom chtěli uspořádat oslavy 130 let založení dobrovolného sboru v naší obci.

/Jan Maurer/
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
REGIONTOUR 2017
– VRANOVSKÝ ZÁMEK MÁ CERTIFIKÁT TOP VÝLETNÍ CÍLE
Skupina těch nejlepších turistických cílů na jižní Moravě spolupracuje pod značkou kvality Top výletní cíle Jižní Morava již
osmou sezonu. V současné době je na jižní Moravě již 32 Top
výletních cílů ze všech koutů regionu. A z nich letos na jižní Moravě získaly čtyři ocenění na veletrhu Regiontour v Brně. Certiﬁkáty kvality předala zástupcům Památníku Mohyly míru – Muzea
Brněnska, Slovanského hradiště v Mikulčicích, zámku v Lysicích
a zámku ve Vranově nad Dyjí Mgr. Zuzana Vojtová, ředitelka
Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava.
Certiﬁkát kvality převzal od ředitelky Centrály cestovního ruchu –
Jižní Morava Mgr. Zuzany Vojtové také kastelán vranovského zámku Bc. Radek Ryšavý.
Čtveřice Top cílů jižní Moravy byla v prověrce kvality během loňské letní turistické sezony vyhodnocena
jako nejlepší. Nezávislí kontroloři sledovali různá kritéria, například směrovky a značení, které výletníky
přivedou k památce, či přívětivost průvodců. Další část prověrek se zaměřila na telefonickou komunikaci a odpovědi zaslané e-mailem, a to i v němčině nebo angličtině. Kvalita infrastruktury dosahuje v Top
výletních cílech jižní Moravy vysokého hodnocení a neustále se zvyšuje. V celkovém dojmu z destinace
je rozhodující vystupování jednotlivých zaměstnanců, se kterými se návštěvník setká. S výsledky byli
seznámeni zástupci všech Top výletních cílů, kteří je využijí pro další zkvalitňování svých služeb. Kontroly kvality ve stejném rozsahu byly provedeny také v letech 2010, 2011 a 2014 výsledky ukazují tedy
na potěšující dlouhodobý trend zlepšování infrastruktury i poskytovaných služeb v turistických cílech
na jižní Moravě. I v budoucnu budou tyto kontroly kvality v turistických cílech na jižní Moravě pokračovat. K jejich vyšší kvalitě přispívají i exkurze, školení a setkání vedoucích a kastelánů Top výletních
cílů s výměnou zkušeností, a to jak na jižní Moravě, tak i příhraničně. Výletní cíle mají také své webové
stránky – www.vyletnicile.cz, které jsou stále aktualizovány. Kromě tipů na výlety zde návštěvníci
najdou i množství pozvánek na různorodé akce pořádané výletními cíli. V Turistických informačních
centrech a na jednotlivých památkách jsou pro zájemce k dostání také letáčky a trhací mapy s výletními cíli. Propagační materiály jsou k dispozici nejen v němčině a angličtině, ale i v italštině a polštině.

/Petra Matulová/

SERVISNÍ STOJAN PRO CYKLISTY

Blíží se cykloturistická sezóna, a proto bychom vás rádi informovali o servisním stojanu pro cyklisty, který je v provozu od
loňského června 2016 v ulici Přední Hamry nedaleko mostu do
Benátek. Je veřejně přístupný. Navrhl a vyrobil jej pan Jindřich
Miklík na základě požadavků a zkušeností s cyklisty, kteří často
vyhledávají jeho službu opravy jízdních kol.
Stojan je vybaven pumpičkou, základním nářadím na seřízení kol
a mechanismem na umístění kola v různých pozicích a polohách.
Byl cykloturisty poměrně využíván, především pro dofouknutí
kol. Kromě prvotních drobných technických problémů s pumpou
nebyl provozem nijak poničen a měl by být instalován opět na jaře 2017 a sloužit cykloturistům. Je uvažováno i o možnosti doplnění stojanu o drobný cyklistický materiál (ventilky kol, lanka, duše...)

/Petra Matulová/
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ROZHOVOR
ZUMBA HÝBE SVĚTEM DĚTÍ
S přicházejícím jarem na mě, a myslím, že i větší
část populace, přichází potřeba vyčistit své tělo
a začít se víc hýbat, než tomu bylo v zimním období. Pro inspiraci vám přináším náhled do vranovského dění. Tady u nás se totiž již druhým
rokem snaží vštípit to samé mladá holka, Hanka
Hanáková, dětem a mládeži z Vranova a blízkého
okolí. A přesněji, přiblížit jim cvičení, prostřednictvím zábavné formy tance, a tak je inspirovat
k seberozvoji a pohybu. K Hance na Zumbu (takto
se zmíněné cvičení jmenuje) chodí už druhý rok
stejně vysoký počet dětí, je to 22 dětí cca. od
6–15 let. Dovolím si tvrdit, že je to kroužek s nejvyšším počtem zájemců ve Vranově. Hanka jej
provozuje v areálu místní knihovny. V příznivém
počasí venku na zahradě a v případě nepříznivého počasí a po celou zimu, v zasedacím sálu této
budovy. Tímto krásným nápadem a přístupem
k životu mě nadchla, a tak vám přináším krátký
rozhovor o ní a jejím cvičení s dětmi.
1. Hanko, jak ses dostala k Zumbě a prosím
pro lidi, co tento druh zábavy neznají, co to
Zumba je?
„Tak k Zumbě jsem se dostala, když jsem začínala hubnout a chtěla jsem něco udělat se svým
tělem, protože jsem věděla, že jenom upravení
stravy mi nepomůže, ale že bude k tomu dobrý
i nějaký sport. No a jednou jsem přišla ke kámošce, která měla stáhnutý nějaký videa Zumby
a cvičila je a mně se to zalíbilo, a tak jsem si začala doma na internetu taky hledat nějaký videa
na písničky, co mám ráda atd. To mi bylo asi tak
13, myslím. No a začala jsem cvičit různý choreograﬁe na písničky, který jsem si potom zapamatovala, a tak jsem je mohla začít tancovat sama bez
internetu. Postupně jsem se jich naučila víc a víc.
Začala jsem potom cvičit každý den tak hodinu
denně. Jinak Zumba je vlastně druh tance, který
je hodně oblíbený a známý po světě. Tancuje se
na všechny možné písničky a cvičí se různé kroky
a sestavy.”

Pozn.red.(dle Wikipedie): Zumba je tzv. taneční fitness program nebo aerobní trénink, který
dohromady s docela hlasitou hudbou, převážně

latinsko-amerického původu, provází lidi přes
rozcvičku, hlavní taneční program až k uvolnění
na konci lekce.
2. Jak tě napadlo, že otevřeš kroužek pro
veřejnost? Jaké to pro tebe bylo, když jsi
zjistila, že o tvé lekce je u dětí a mládeže
z Vranova a okolí takový zájem?
„Už od mala mám velmi ráda děti, a tím že jsem
se začala, takhle intenzivně Zumbě věnovat, tak
jsem to prostě chtěla naučit i ostatní. Dlouho to
byl můj sen, otevřít si kroužek. Buď pro děti ze
školky na dětské písničky anebo pro starší děti.
Potom jsem si občas na nějakých akcích s děckama jen tak zatancovala a hned se mě začali
ptát dospělí, jak je možné, že když mi to tak jde
a baví mě to, že to neučím i ostatní a že by nějaký
kroužek nebyl špatnej. Tak jsem nad tím začala
přemýšlet a začala si to všechno zařizovat, až to
nakonec vyšlo. Když jsem nakopírovala přihlášky
a vyvěsila plakát, měla jsem trochu strach, že o to
nebude moc zájem atd. A pak, když jsem zjistila,
kolik mám dětí a kolik jsem jich ani nemohla vzít
kvůli místu, tak jsem byla velmi šťastná, že je o to
takový velký zájem a že ten kroužek můžu rozjet.”
3. Jaký je tvůj cíl se současnou skupinkou dětí?
„Tak cílů mám s nimi hodně. Velmi ráda bych
tenhle kroužek posunula někam dál, aby si nás
všimlo víc lidí, a abychom mohli třeba i jezdit vystupovat na nějaký akce. Za to bych byla hrozně
ráda, protože tady ve Vranově není moc příležitostí, kde vystupovat. Jinak doufám, že se mi po-
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daří děti co nejvíce zaujmout a naučit je vše, co
umím a co jsem schopna. A třeba se pak někteří
tomu začnou později věnovat stejně jako já.”
4. Co ti cvičení Zumby dává? A máš s tím
i jiné plány, třeba mimo Vranov?
„Tak Zumbu mám hrozně ráda. Někdy je to pro
mě, dá se říct, i relaxace, protože já si opravdu

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ NAKRESLI
TŘI KRÁLE U JEŽÍŠKA V BETLÉMĚ
Již popáté vyhlašoval FATYM Vranov nad Dyjí
novoroční výtvarnou soutěž, tentokrát s názvem
Nakresli tři krále u Ježíška v betlémě. Soutěž má
celostátní charakter a zapojují se do ní jak školy, tak jednotlivci z různých míst ČR. Záměrem je
připomenout biblickou událost příchodu tří králů
do Betléma a zároveň povzbudit děti a mládež,
aby rozvíjely své malířské schopnosti. Jednotlivé

ten tanec užívám. Už jen tím, že vím, že dělám
něco pro své zdraví. Občas tím zároveň do toho
zapojím i ostatní členy rodiny, takže to je skvělé.
Plány mimo Vranov mám, ale zatím jsem nějak
nevymyslela, jak tento kroužek víc rozšířit a víc
ho zveřejnit.”

/Kris na Šimegová/

výtvory tradičně hodnotí dvě poroty. Odborná
a laická. Odbornou tvoří výtvarníci a pedagogové
a laickou děti z některé vybrané školy. Loni hodnotila škola Šumná, letos škola Vranov nad Dyjí.
Celkem v pěti kategoriích bylo oceněno 31 obrázků. Oceněné obrázky budou vystaveny 31. ledna
do 28. února 2017 v chrámu sv. Kříže ve Znojmě každý den od 8.00 do 19.00 hod. Pořadatelé
připravili pro oceněné výtvarníky hodnotné ceny,
které v těchto dnech předávají.

/Irena Ihmová/

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V R. 2017
Tříkrálová sbírka v r. 2017 ve Vranově vynesla
celkově 21.858 Kč, což je o 2.402 Kč méně, než
v roce předešlém. Jako příčinu poklesu výtěžku
lze označit to, že sbírka byla zahájena již 2. ledna, hned po Vánocích a někteří lidé se omlouvali
z ﬁnanční vyčerpanosti, dále mnozí ani o chození
koledníků nevěděli, protože byli v pracovní dny
mimo domov a také letošní velká zima nepřispěla
na štědrosti sbírky.

okrese zůstane příslušné okresní Charitě na dobročinné účely.
Oblastní Charita Znojmo všem, kteří přispěli
moc děkuje!!!

Celkově bylo v naší republice vybráno
100.181.819 Kč. Nejvíce bylo vybráno v diecézi pražské a to 25.905.894 Kč, v brněnské
23.624.097 Kč. V oblastní Charitě Znojmo chodilo
1 480 koledníků a to s 485 pokladničkami a vybralo se 2.016.318 Kč.
Ve Vranově chodilo šest skupinek. Otec Nik vybral 6.095 Kč, Franek R. 4.672 Kč, Grundová K.
3.274 Kč, otec Marek 3.210 Kč, Hanáková H.
2.552 Kč, Matulová J. 1.990 Kč a Ihmová I. 65 Kč.
Jde o nejštědřejší sbírku, která u nás existuje
již 17 roků. 65 % z vybraných peněz na každém
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Kaple sv. Helena
V r. 1799 kupuje panství Vranova 25 letý Stanislav
Mniszek, c.k. komoří a později císařský tajný rada.
Mladý polský hrabě se 19. března 1807 oženil s Helenou, princeznou Lubomirskou. Jejich manželství
bylo plné lásky a úcty, o čemž svědčí památník,
který po smrti manžela nechala vdova Helena postavit na kopci za kostelem a je opatřen nápisem:
„Žena nejlepšímu z mužů, děti nejlaskavějšímu
z otců.” Hrabě zemřel 29. října 1846.
První léta manželství vládne na panství velká bída
a hlad, bylo po porážce spojeneckých rusko-rakouských vojsk u Slavkova a Vranov byl obsazen
drancujícími Francouzi. Vládla neúprosná bída
a hlad. Mniszek však Vranovu vládne mírnou vrchnostenskou politikou a sahá dokonce i k hromadnému vydávání obilí ze svých sýpek. Odměnou mu
je, že se Vranovskému panství vyhne poslední protirobotní povstání jihomoravského venkova. Jeho
manželka Helena Mniszková, roz. Lubomirská je
věrnou společnicí svého manžela a zbožnou křesťankou. V r. 1815 nechá postavit skromnou kapličku, která v r. 1816 byla zasvěcená sv. Heleně.
V roce 1899 byla původní malá věžovitá zvonička
na hřebenu střechy zlikvidována a byla přistavěna dnešní věž, což dokladuje zřetelný nápis nade
dveřmi TURM tj. věž. Jde o jedinou sakrální stavbu
v Zadních Hamrech, kterou paní hraběnka ráda
navštěvovala při skromných pobožnostech.
Hraběnka byla nejvýraznější osobností 19. století,
vranovského panství a to pro její, nejen bohatý
kulturní život divadelní i hudební, ale i budovatelskou činorodost. Za jejího působení bylo ve
zdejší krajině zbudováno mnoho drobných sakrálních staveb, které měly vždy vztah k rodině,
nebo dění a historii milovaného Vranova, který
byl jejím domovem. Jde o vzácné památky, které
nyní postupně opravujeme, protože jde o poklady, které do krajiny citlivě vklínili naši předkové
a naší povinností je tento odkaz historie zachovat.
Jde např. o kapličku sv. Tekly, kapličku sv. Barbory, kapličku Marie Ochranitelky, Mniszkův kříž na
kopci za kostelem.
Hraběnka Mniszková Vranov zvolila jako vdovské
sídlo, žila velmi činorodě, věnovala se lesoparku, podporovala školu, pivovar, keramický závod
nabyl velkého rozmachu. Vranovský porcelán
na svých výrobcích zachycuje život a stavby té

doby, jako např. na jednom talířku je zachycena i původní kaplička sv. Heleny, ještě než byla
v r. 1899 zbudována věž – viz. foto. Autorem
dobových výjevů na porcelánu byl malíř J. Doré.
Madam Mniszková umírá na vranovském zámku
14. 8. 1876 ve svých úctyhodných 93 letech a je
uložena v sarkofágu zámecké hrobky pod kaplí.
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Poddanými byla milována a uctívaná pro její štědrost a lidskost.
Kaplička je skromně vybavená, cenný je obraz
sv. Heleny namalovaný dvorním malířem Josefem Doré v r. 1868 – viz. foto str. 12. Obraz byl
v r. 2016 u příležitosti jubilea 200 let vysvěcení
kapličky restaurován.
Kaplička je nedílnou součástí nejmalebnější části
Vranova – Zadních Hamer a zdejší obyvatelé to
nejen ví, ale jsou na to i právem hrdí a je dobře,
že si zde organizují svůj společenský život.
V srpnu 2016 se zde konalo první Hamerské posvícení. U příležitosti 200 let jubilea vysvěcení
kaple sv. Heleny, která má svátek právě v srpnu.
Kaplička je církevním majetkem, takže opravy
ﬁnancuje zdejší farnost. Je záslužné, že práce,
které zde byly vykonány, jsou dobrovolné. Obec
v rámci opravy silnice do Hamrů zajistila vydláždění okolí kapličky, čímž zabezpečila stavbu od
vlhkosti, ale hlavně tento romantický kout získal
na kráse.
Sv. Helena – císařovna, ochranitelka proti ohni
a blesku, patronka kopáčů pokladů a hledačů ztracených předmětů, pomocnice při odhalení krádeží.
Narozena kolem r. 255 v Bithýnii, dnes severo-

západní pobřeží Turecka jako dcera hostinského.
Ze vztahu s císařem Konstantinem I. vzešel syn
– Konstantin Veliký, který se sice nechal pokřtít
až na smrtelné posteli, ale ke křesťanům se choval přátelsky.
Syn Konstantin své matce udělil titul císařovny
v r. 327, ta zemřela 7 roků před smrtí svého syna
18. srpna 330 v Nikodemii.
Syn Konstantin na prosby své matky Heleny nechal
postavit v Římě jeden ze sedmi chrámů, baziliku
Svatého Kříže, kam Helena přenesla tři kousky
Kristova kříže, které v r. 326 našla v Jeruzalémě.
V tzv. kapli ostatků se nachází nejcennější poklady římsko-katolické církve a to: tři úlomky sv. Kříže, dva trny z Kristovy trnové koruny, jeden hřeb
Kříže, část tabulky s nápisem INRI, a článek prstu
nevěřícího Tomáše.
Sv. Helena je téměř vždy znázorňována s císařskou korunou, náš obraz je výjevem sv. Heleny,
jak objímá časem poškozený kříž, na kterém byl
Kristus ukřižován.
Děkuji vedení Státního zámku za poskytnutí cenného dokumentu – foto porcelánového talířku ze
zdejší keramičky, na kterém je zachycena stará
kaplička sv. Heleny před r. 1899.

/MUDr. Alena Horná/

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
DVACET LET POUTÍ NOVÝ JERUZALÉM

15. května si připomeneme malé, ale pěkné výročí – už dvacet let se ve Vranově nad Dyjí konají poutní setkání Nový Jeruzalém. Vždy patnáctého dne
v měsíci – to podle data zasvěcení farního kostela Panny Marie Nanebevzaté,
které se slaví 15. srpna – se scházejí měsíc co měsíc lidé z různých obcí celé
oblasti, kterou má na starost FATYM k tomuto modlitebnímu setkání.
Jak to vše začalo? Když jsme v roce 1996 nastoupili na faru do Vranova, věnoval
nám náš pan děkan ze Znojma, Mons. Jindřich Bartoš kopii sochy Panny Marie
Bítovské – originál je dnes pečlivě střežen a uchováván v hradní kapli na Bítově.
Jedná se o nejstarší náboženskou sochu z tohoto kraje ještě z doby vlády Karla IV., která původně byla
v poutním kostele Nejsvětější Trojice pod hradem Corštejnem. Zároveň s tímto darem pan děkan zmínil,
že by bylo dobré, kdybychom podobně jako v Hlubokých Mašůvkách, kde se vždy na první sobotu v měsíci
konají poutní setkání, dali i u nás příležitost lidem z okolních farností, aby se společně sešli na jednom místě
k modlitbě za celou oblast. V prvních letech byla tato setkání poměrně silně navštívena a v letním období
se odehrávala v areálu starého hřbitova za kostelem u sochy Panny Marie. Je obdivuhodné, že s velkou
vytrvalostí se každý měsíc v kostele sejdou ti, kteří takto vyprošují požehnání všem, kdo zde žijí. Pro úplnost
informace je třeba zmínit, že přestávka nastala pouze jednou a to v době opravy kostela 2009/10. Od října
do března začínáme vždy v 17.00 hodin, v letním období v 18.00 hod.

/P. Marek Dunda, farář vranovský/
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Masopust 25. února 2017
Parta nadšených lidí se snažila v den masopustní soboty pobavit občany Vranova, doufáme, že
se nám to povedlo. Děkujeme všem za milé přijetí a pohoštění. Masky byly i letos rozděleny do
dvou skupin a dohromady se jich sešlo kolem
pětadvaceti.

/Jana Krčálová/
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Za minulé období oslavili svá významná jubilea tito naši občané:
Vladislava Kasalová, Milan Stolarik, Ludmila Švaříčková, Daniela Hotařová, Jaroslava Chudíčková, Jiří Los,
Hedvika Hanáková, Jaroslav Procházka, Božena Tunková.
Krásného životního jubilea se dožila paní Andělína Veselá – 97 let.
Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a optimismu do dalších let.
Narození:
Antonín Maurer, Filip Bastl.
Rozloučili jsme se:
Antonín Vlasák, MVDr. Květoslav Bednář, Jaroslav Štancl, Julius Jenei, Drahomíra Nesibová.
ZAJÍMAVOSTI Z EVIDENCE OBYVATEL SE STAVEM K 20. 2. 2017
Počet obyvatel: 804

Muži: 411

Ženy: 393

PRŮMĚRNÝ VĚK OBYVATEL VRANOVA NAD DYJÍ:
Věk

0–6

7–18

19–30

31–40

41–50

51–60

61–70

71–80

81–90

91–100

Muži

20

47

61

56

56

62

64

33

12

0

Ženy

14

42

47

58

51

55

67

38

18

3

POČET OSOB DLE JEDNOTLIVÝCH ULIC:
Bítovská 78, Benátky 44, Bělidla 15, Felicino údolí 11, Havlíčkovo nábřeží 89, Junácké údolí 60, Komenského stezka 15, Mlýnská 16, Náměstí 57, Přední Hamry 33, Zadní Hamry 64, Zámecká 61, Zátiší 215,
Znojemská 14, 8. května 27, evidenční čísla 5.
ČETNOST PŘÍJMENÍ:

ČETNOST JMEN MUŽI:

ČETNOST JMEN ŽENY:

1. Mynařík/Mynaříková

15

Jan

27

Marie

35

2. Hanák/Hanáková

14

Petr

24

Jana

22

3. Plachý/Plachá

13

Josef

19

Anna

15

4. Trochta/Trochtová

12

Jiří

19

Eva

13

5. Čermák/Čermáková

11

Pavel

18

Hana

10

/Miroslava Hanáková/

ZVEME NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE
20. 3. 2017
21. 3. 2017
25. 3. 2017
22. 4. 2017
29. 4. 2017
30. 4. 2017
14. 5. 2017
19.–20. 5. 2017
28. 5. 2017

Slavnostní žehnání sochy Madony
Pálení Morany
MDŽ
„Setkání regionu”
Zájezd Zájezd Kroměříž – Floria JARO 2017 – 1. část
Pálení čarodějnic
Den matek
Zahájení rekreační sezóny
Posvícení
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