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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v době, kdy jsou psány tyto řádky, začalo jaro,
zatím však pouze meteorologické, důležité ale
je, že jaro už konečně přichází. Všichni čekáme
na to pravé jarní počasí, sluníčko, které všem
hned zvedne dobrou náladu. Letošní zima byla
netypická, nadprůměrně teplé počasí na konci
minulého roku a v lednu, kdy ostré slunce připomínalo spíše jaro. Taková zima dělá starosti zemědělcům a zahrádkářům, protože teplé měsíce
znamenají pohromu a způsobují škody na úrodě.
Naštěstí, i když to nebylo některým z nás příjemné, na přelomu března/února přišla skutečná
zima, výrazně se ochladilo, v noci spadly teploty
u nás i pod -15°C, což má příznivý vliv na přírodu
a lepší vyhlídky na letošní úrodu.
Protože se nacházíme v I. čtvrtletí nového roku,
ve stručnosti, co nás čeká v tomto roce. Do letní sezóny bychom chtěli zrealizovat přidělené
dotace z minulého roku – z Ministerstva obrany
– vybudování památníku I. a II. světové války
za naším kostelem a z Ministerstva zemědělství
– opravu severní hřbitovní zdi v délce 103 m.
Z vlastních zdrojů upravíme chodník na křižovatce silnice ulice Bítovská a ulice Havlíčkovo
nábřeží (u staré hasičovny) z důvodu bezpečnosti chodců. V letošním roce jsme podali žádosti o dotace na tyto akce: Ministerstvo pro
místní rozvoj – na vybudování nového dětského
hřiště včetně ﬁ tness prvků na Bělidlech, úpravu místní komunikace v lokalitě Zátiší (před
řadovkami) a na vybudování multifunkčního
hřiště v lokalitě Zátiší. Ministerstvo zemědělství – na opravu jižní hřbitovní zdi a márnice.
Jihomoravský kraj – na opravu střechy karneru
sv. Ondřeje,na pořízení věcných prostředků požární ochrany pro naše hasiče, na nákup pomocné techniky na traktor, na mobiliář do obecní knihovny a na zkvalitnění služeb v turistickém
informačním centru.
Rozpočet městyse na rok 2018 jsme poprvé
schvalovali na prosincovém zasedání zastupitelstva, minulé roky jsme schvalovali rozpočtové
provizorium a rozpočet se schvaloval na prvním
zasedání (v měsíci březnu) příslušného roku.
Zde jsme si stanovili priority a investiční akce
pro rok 2018.

Co nás a občany nejvíce tíží je to, že nemáme žádný vlastní sál a prostory, kde
bychom mohli pořádat kulturní a společenské akce. Minulý rok jsme měli vyčleněny
ﬁnanční prostředky na projekt demolice
staré knihovny a vybudování nového víceúčelového objektu. Díky institucím, jako jsou
Národní památkový úřad a Správa Národního parku Podyjí, jsme neuspěli. Ne jenom,
že nám Závazným stanoviskem nesouhlasili
s naším záměrem, ale na naši žádost odpověděla SNPP až za tři čtvrtě roku (asi nemusí dodržovat Správní řád). Odůvodnění
uvedených institucí nemá logiku, ale bohužel ho musíme respektovat. Kdo z občanů
něco stavěl, přestavoval u nás ve Vranově
(ochranné pásmo Národního parku Podyjí
a památková zóna Vranovsko-Bítovsko) ví,
o čem je řeč a s čím musel bojovat, aby
splnil některé jejich nesmyslné požadavky. Na březnovém zasedání Zastupitelstva
městyse zastupitelé schválili realizaci projektové dokumentace na přestavbu budovy
místní knihovny na víceúčelový objekt včetně přístavby společenského sálu a pověřilo
starostu a místostarostu městyse k jednání
v této věci.
Na tomto zastupitelstvu bylo také schváleno poskytnutí daru u příležitosti narození
dítěte. Dar bude poskytován matce narozeného dítěte, která je občankou městyse
Vranov nad Dyjí, a to ve výši 5 000 Kč na
narozené dítě. Dar bude poskytnut na základě žádosti, kterou matka vyplní před poskytnutím daru na úřadu městyse. Účinnost
tohoto usnesení je od 1. 1. 2018.
V nejbližších dnech budeme slavit nejvýznamnější křesťanský svátek Velikonoce.
Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových tradic a svátkem jarního znovuzrození. Bez ohledu na proměnlivost počasí
prožijme společně alespoň v myslích Zelený
čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu, Boží hod
velikonoční a Velikonoční pondělí.
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REGIONTOUR 2018
Vranov nad Dyjí se zúčastnil veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně, který je největší prezentací
cestovního ruchu v České republice. Na veletrhu se
prezentují tuzemské a zahraniční cestovní kanceláře
a agentury se zaměřením na výjezdovou turistiku.
Garantem za nás byl Znojemský regionální rozvoj,
o.p. Vranov n/D a mikroregion Vranovsko nabízel
návštěvníkům cykloturistiku, pěší turistiku, ubytování, stravovací zařízení, kempy, památky, přírodní
zajímavosti a zástupci našeho regionu odpovídali na
dotazy návštěvníků a médií.

/Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse/

HASIČI
V neděli 25. března jsme konečně, po devíti měsících jednání a dolaďování, dovezli naše nové
zásahové vozidlo. Jedná se o AVII 65K, rok
výroby 1999. Toto vozidlo bylo kompletně zrepasováno v roce 2016 – podvozek, motor, brzdy
a mnoho dalšího.
Vozidlo jsme koupili z Náměště nad Oslavou od
pana Chlandy. Avia má označení dle hasičských
norem DA L1Z, což znamená dopravní automobil
do 7,5 tuny, silniční podvozek, základní výbava.
Auto je vybaveno materiálem pro prvotní požární zásah z hydrantu, motorovou pilou Husqvarna
545, elektrocentrálou HERON o výkonu 6,8 kW,
vysavačem na obtížný hmyz, elektrickým navijákem o tahové síle 5,8 tun, motorovým kalovým
čerpadlem PH 6,5hp a dalšími věcnými prostředky
pro různé zásahy.
Cena nového auta je 485 tisíc Kč a byla hrazená
dotací Jihomoravského kraje s 30% spoluúčastí
městyse. Naše stará Avie bude sloužit hasičům
v Lančově.
Touto cestu bych chtěl poděkovat všem, co se podíleli na zajištění tohoto vozidla, a také panu
Gabrielovi za vyrobení polepů, které jsme dostali jako sponzorský dar.
Zájemci, kteří si by si chtěli prohlédnout toto vozidlo, budou mít možnost 7. dubna
v sobotu ve 13 hodin v hasičárně.

/Jan Maurer/
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NÁKLADY A PŘÍJMY – ODPADY V ROCE 2017
NÁKLADY

PŘÍJMY

Tříděný odpad: plast

127 064,00 Kč

Tříděný odpad: papír

97 754,00 Kč

Tříděný odpad: sklo

8 349,00 Kč

Tříděný odpad: kovy
Tříděný odpad celkem

1 863,00 Kč
23 986,00 Kč

Objemný odpad

60 802,00 Kč

NÁKLADY CELKEM

Smluvní poplatek
od podnikatelů

235 030,00 Kč

Nebezpečný odpad
Směsný komunální odpad

Místní poplatek
za komunální odpad

511 446,00 Kč
84 111,00 Kč
z toho tvoří 21% DPH

Odměna za třídění
od EKO-KOM, a.s.

138 878,00 Kč

PŘÍJMY CELKEM

734 435,00 Kč

ROZDÍL

195 239,00 Kč

609 856,00 Kč
929 674,00 Kč

Jako každým rokem touto dobou zde uvádím výši výdajů a příjmů, které se týkají nakládání s komunálním, objemným, nebezpečným a tříděným odpadem, kromě odpadu biologického.
Po několika obdobích snižování nákladů na sběr a likvidaci komunálního odpadu (popelnice, černé kontejnery), se loni náklady zvýšily o více jak 20 tisíc Kč, což s objemným a nebezpečným odpadem dohromady
představuje rozdíl 40 tisíc Kč v porovnání s rokem 2016. Protože se tyto náklady promítají do výše místního
poplatku za komunální odpad pro rok 2019, není to příznivá zpráva pro nás všechny poplatníky.
Jelikož jediným hospodárným způsobem, jak se zbavovat odpadu, je jeho třídění, opět žádáme všechny
občany i podnikatele, aby tuto skutečnost nepodceňovali a důsledně třídili veškerý odpad. V letních
měsících byla navýšena četnost vývozu kontejnerů na plastové obaly, papír a sklo, což se projevilo ve
výši odměny za třídění odpadu, kterou dostáváme od společnosti EKO-KOM, a.s.
Takže pořád platí skutečnost, že třídění odpadu má smysl a snižuje náklady, potažmo poplatky nám všem.
PŘEHLED MÍSTNÍCH POPLATKŮ, KTERÉ HRADÍ POPLATNÍCI ÚŘADU MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ
1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – 490 Kč / osoba / rok 2018
Tento poplatek je splatný do 31. 8. kalendářního roku. Poplatek nezaplacený v aktuálním roce bude
navýšený o 50%. Poplatek jsou povinni platit všichni občané s trvalým pobytem ve Vranově nad
Dyjí a cizinci, kteří zde mají trvalý nebo přechodný pobyt. Osvobození je uvedeno v obecně závazné
vyhlášce. Dále je poplatníkem fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
2. Poplatek ze psa – 200 Kč / pes / rok 2018, 100 Kč / pes / rok 2018 – snížená sazba pro důchodce
Za každého druhého a dalšího psa je poplatek zvýšen o 50%. Osvobození je uvedeno v OZV. Tento
poplatek je splatný do 30. 4. kalendářního roku.
Poplatky můžete zaplatit bezhotovostně na naše bankovní účty:
Komerční banka
– 1921741/0100
Poštovní spořitelna – 167302190/0300
Česká spořitelna
– 1582876399/0800
Variabilní symbol: poplatek za komunální odpad 1340, poplatek ze psa 1341
Speciﬁcký symbol: číslo domu
Do poznámky pro jistotu uveďte jméno poplatníka.
/Soňa Kudrová/
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
svým příjmem, ale i investicí, kdy Oblastní charita
Znojmo si ponechá 65% z vybrané částky a věnuje peníze např. na domácí hospicovou péči, bydlení pro opuštěné matky apod. Zajímavým postřehem organizátorů je to, že první roky byla sbírka
tvořená většinou kovovými mincemi, tento rok
převládaly již papírové bankovky vyšších hodnot.
Svědčí to o spokojenosti a štědrosti lidí, kterým
se daří lépe. Poděkování zaslal naší obci organizátor sbírky na okrese, Mgr. Evžen Adámek, ředitel
Oblastní charity Znojmo.
Uvážíme-li, že počet dospělých ve Vranově je 672
(tolik bylo vydáno volebních lístků), pak každý dospělý Vranovák do sbírky přispěl asi 50 Kč a každá
domácnost věnovala téměř 90 korun. Patří tedy
velké poděkování všem našim spoluobčanům,
kteří letos štědře Tříkrálovou sbírku podpořili…
Putování koledníků zdokumentoval pan M. Větříček a fotku zaslal do týdeníku Znojemsko, kde
byla zveřejněná na titulní stránce.

Tento rok se uskutečnila již
osmnáctá Tříkrálová sbírka. Koledníci chodili hlavně
v sobotu, a to i dopoledne,
kdy byli občané doma, takže
i výnos sbírky dosáhl rekordní částky. Ve Vranově bylo
celkem vybráno 28 326 Kč
a 5,32 €. Tato ﬁnanční částka ve srovnání s jinými
obcemi s přibližným počtem obyvatel je nesrovnatelně vyšší a nejvyšší za všechny roky existence této ušlechtilé charitativní pomoci.
Ve Vranově chodilo pět skupinek. Skupinka
otce Marka Dundy vybrala 10 149 Kč, otce Jana
Richtera 7 481 Kč, Katky Grundové 4 740 Kč,
Romana Franeka 3 710 Kč a skupinka Milady
Jedličkové 2 246 Kč.
Celkem na okrese Znojmo bylo vybráno
2 252 594 Kč a 372,81 €. Po okrese chodilo 1500
dobrovolníků s 500 pokladničkami. Lidé přispívají rádi, protože sbírka je kontrolovatelná nejen

/MUDr. Alena Horná/

VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Ve dnech 12. a 13. ledna se uskutečnilo první kolo prezidentských voleb. Ve Vranově nad Dyjí byli
voliči příkladní svou účastí. Celkem bylo odevzdáno 440 platných hlasů. Miloš Zeman získal 190 hlasů,
Jiří Drahoš 114 hlasů, Pavel Fišer 56 hlasů, Marek Hilšer 33 hlasů, Michal Horáček 23 hlasů,
Mirek Topolánek 11 hlasů, Jiří Hynek 10 hlasů, Petr Hannig 2 a Vratislav Kulhánek 1 hlas.
Ve druhém kole bylo odevzdáno 455 platných hlasů. Miloš Zeman získal 264 hlasů a Jiří Drahoš 191 hlasů.
Je dobře, že se naši občané se zájmem, v takovém počtu, zúčastňují voleb a spolurozhodují tak
o zásadních věcech.

/MUDr. Alena Horná/
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MASOPUST
V sobotu 10. února od ranních hodin chodily po
Vranově skupinky masopustních masek, kterých
se sešlo tento rok rekordní počet, a to 29. Doprovodné vozidlo, hasičské auto, převáželo unavené
dobrovolníky do všech koutů naší obce, aby všude
k radosti a spokojenosti zazpívali a pozvali občany
na maškarní merendu, která se konala v Country
saloonu 17. února. Přestože bylo mrazivé počasí
(až -6°C), vládla veselá nálada, všude byly masky
srdečně a pohostinně vítány.
Celkem se vybralo 19 800 Kč, což je úctyhodná

částka, která bude použita, tak jako jiné roky, na
další plánované kulturní akce v naší obci. Poděkování patří všem občanům, kteří štědře ﬁnančně přispěli a bohatě obětavé maškarníky pohostili. Velký obdiv a dík všem účinkujícím, a to
nejen malým dětem, ale i čiperným důchodcům,
kteří neztratili smysl pro humor. Sobotní maškarní merenda v Country saloonu byla veselá,
pro každou masku byla odměnou dobrá zábava
s vtipnými kolegy.

/MUDr. Alena Horná/
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KDE SE VZALA DRUŽBA S JENÍKOVEM
Mnozí občané Vranova si všimli, že existuje nějaká družba se severočeským
Jeníkovem u Duchcova. Někteří mají s Jeníkovskými i různé zkušenosti, buď
kladné, anebo jiné, ale většina se shodne na tom, že silné a nezapomenutelné.
Je na místě připomenout, kde se tato družba vzala. Už v době, kdy jsme my
budoucí kněží studovali v bohosloveckém semináři v Litoměřicích, vznikla myšlenka nějak konkrétněji pomoci některému severočeskému místu, kde se žije
v mnohém jinak, než jsme zvyklí u nás na jihu Moravy. Zdánlivě to vypadá zcela
podobně jako zde, ale není to stejné. Je to sice stejná země se stejnými zákony,
se stejnou řečí, ale…
Když jsme v roce 1996 nastoupili do FATYMu do Vranova a potkali se s místními
kladnými lidmi, znovu se nám tento dávný sen připomenul. A tak jsme pak hledali „nejhorší” místo v naší
zemi. Našli jsme je poměrně snadno, i když takových míst, jako je Jeníkov, je vícero. Když jsme se tam jeli
poprvé podívat a otec Milan Matﬁák, který měl celou velkou oblast kolem Duchcova jako farář na starost,
nám jednotlivé obce ukazoval, upoutal nás Jeníkov ze všech nejvíce. Zvláště kostel a fara. Obrovský kostel,
mnohokrát vykradený, dokonce s ulomenými vypáčenými dvířky u svatostánku (které se podařilo později
spravit díky vranovskému panu Skůpovi), fara vymalovaná narůžovo od německých nájemníků, kteří z ní
chtěli udělat veřejný dům, a navíc vyprávění o. Milana o nedávné vraždě v Jeníkově a o loupeži v kostele
pomocí krumpáčem rozbitých dveří – to vše nám napovídalo, že jsme našli právě to, co jsme hledali. Tento
náš pohled se utvrdil po setkání s místními tmavými Čechy a bělochy, kteří měli nečekaně hrubé chování
a znali sprostá slova, která jsme my ještě ani neslyšeli a nejen to...
Když jsme získali souhlas od našeho pana biskupa a biskupa z Litoměřic, Josefa Koukla, mohli jsme
6. 4. 1999 družbu s Jeníkovem zahájit. Za těch dlouhých 19 let se nám většinou dařilo mít trvalou posádku
na jeníkovské faře a hledat, co je možné pro Jeníkov a okolí udělat. Družba se rozběhla na mnoha úrovních.
Nejen na té církevní, kde původně nebylo na co navázat, ale i na mnoha dalších. Po 19 letech se podařila
spravit střecha jeníkovského kostela a navázalo se dost pěkných přátelství mezi „našimi” Moraváky a lidmi
z Jeníkovska. Mnoho dětí zažilo tábor ve Vranově nebo na jiné naší faře. Řada našich už v Jeníkově s něčím
pomohla. Když se nyní blíží 20. výročí této neobvyklé družby, chtěl bych poděkovat těm, kteří k ní jakkoliv
přispěli a díky kterým je tato družba živá. Přestože je to už tolik roků, stále je co rozvíjet a prohlubovat.
Kdokoliv, kdo by se v tomto směru chtěl zapojit nějak víc, je samozřejmě zván.

/Th.D. Marek Dunda, farář ve Vranově nad Dyjí/

KŘEST KROKODÝLA VE VRANOVSKÉ KNIHOVNĚ
...se konal 29. ledna večer. Bylo to velmi příjemné a srdečné
setkání lidí, kteří, ať ze zvědavosti nebo slušnosti, přišli na požehnání nově vydané knihy, spíše brožurky, s názvem Krokodýl.
Nezvyklý název knihy (Krokodýl) je naplněním symboliky tohoto predátora, který celý svůj život roste.
I v životě člověka by mělo jít o neustálý růst duchovních hodnot. Knížečka vznikla vydáním uspořádaných zápisků paní
Ing. Voříškové Markéty, která je pravidelnou účastnicí poutí
Nový Jeruzalém. Knížečka vyšla již nákladem 45.000 výtisků, je
ještě k dostání na faře, cena je 15 Kč. Na pěkně graﬁcky zpracovaných 65-ti stránkách úzké brožurky se dozvíte mnoho dobrých rad, jako např. rada č. 23 zní: „snaž se dělat dobro dobře…”
Pro každého je zde poučení, aby narostl ve svých duševních potřebách tak, jak roste krokodýl v síle
a délce svého těla.

/MUDr. Alena Horná/
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Jak ušetřit o víkendech
na jízdném v autobusech a vlacích?
Cestující, kteří jezdí po Znojemsku hromadnou dopravou, mohou využít zajímavou možnost zvýhodněného jízdného. Jedná se o tzv. jednodenní turistické jízdenky „PODYJÍ”.
Tato jízdenka stojí 100 Kč a platí o víkendech a svátcích. Na jízdenku mohou jet 2 dospělí + 3 děti
do 15-ti let. Během 24 hodin od zakoupení jízdenky můžete na tento lístek využít všechny spoje
(vlaky, autobusy i městská doprava) v oblasti přibližně od Drosendorfu (Vratěnína) až po Laa an
der Thaya (Hevlín). Zóny, na kterých lze turistickou jízdenku využít, najdete na internetové stránce
www.idsjmk.cz/turisticka.aspx.
Mohlo by se zdát, že jízdenka „PODYJÍ” je určena jen pro delší výlety rekreantů a turistů. Ušetřit však
může každý. Pojedete-li například ve dvojici z Vranova nad Dyjí jen do Znojma a zpět, ušetříte s touto
jízdenkou 36 Kč.

CYKLOBUS NA VRANOVSKU V ROCE 2018
zájemci využít o prázdninách každodenně.
Všechny zmiňované cyklobusy budou mít přívěs
pro 20 bicyklů. Jízdenka za kolo bude v ceně běžného jízdného. Bude možno zakoupit i celodenní
jízdenku pro kolo v ceně 70 Kč.
Nabídka cyklobusů se tedy pro rok 2018 podstatně rozšířila. Naplánované spoje jsou určeny především pro cykloturisty, kteří chtějí na Vranovsko
zavítat ze Znojma a Brna. Je škoda, že letos není
v provozu cyklobusový spoj, který by dopoledne
vyvezl cykloturisty do oblasti NP Podyjí. Příští rok
však může být tento požadavek zohledněn při
plánování dalších spojů.

Po desetiletém provozu ukončila loni svůj provoz
linka cyklobusu České Budějovice – Vranov nad
Dyjí – Znojmo.
O provoz cyklobusů však Vranovsko nepřijde ani
letos. Od 14. 4. do 30. 9. budou letos jezdit o víkendech a svátcích dva expresní spoje cyklobusu
z Brna přes Znojmo a Čížov do Vranova nad Dyjí.
Ve stejném období bude jezdit ještě jedna linka
cyklobusu ze Znojma do Vranova nad Dyjí (po
obvyklé trase 816 přes Citonice). Tento spoj pak
bude pokračovat po trase okolo Vranovské přehrady (Lančov, Starý Petřín, Šafov, Uherčice, Vysočany, Bítov, Šumná, Lesná, Vranov nad Dyjí).
Večer se bude autobus vracet po stejné trase, ale
v opačném směru. Uvedený cyklobus budou moci

/Ing. Jaroslav Ryšavý/

Zájem o cyklobus byl v minulých letech poměrně velký
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Žáci naší školy se na konci ledna (21. 1. – 27. 1.) zúčastnili týdenního lyžařského výcviku v Horní
Bečvě. Děkujeme paní Peškové za sponzorský příspěvek na dopravu.

Ve čtvrtek 15. února jsme uspořádali školní kolo recitační soutěže, ve kterém ve svých kategoriích
zvítězili Matyáš Dalík, Valentina Balcárková a Nela Zpěváčková.
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V pondělí 19. února proběhl na druhém stupni naší školy projektový
den na téma „Zdravá výživa”, jehož cílem bylo motivovat naše žáky ke
zdravým stravovacím návykům a aktivnímu pohybu, k zodpovědnému
přístupu ke svému zdraví, k pozitivnímu vnímání sebe sama a upozornit
je na možná rizika spojená s nezdravou výživou.
V měsíci březnu nás ještě čeká pozoruhodná akce, a to návštěva všech
partnerských škol projektu Erasmus+, které budeme hostit v týdnu
od 11. do 16. března na naší škole. Přijede celkem 30 dětí a 8 učitelů ze
tří zemí Evropské unie. Připravujeme pro ně bohatý program, a přestože
toto období na přelomu zimy neposkytuje mnoho příležitostí k příjemnému pobytu, velmi si přejeme, aby se jim u nás líbilo alespoň tak, jak
nám během naší návštěvy u nich.
RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ BYCHOM JEŠTĚ RÁDI TOUTO CESTOU UPOZORNILI,
ŽE ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PROBĚHNE V SOBOTU 7. DUBNA 2018 OD 9.00 DO 11.00 HODIN
V BUDOVĚ ŠKOLY.

/Mgr. Zdeňka Černošková, ředitelka ZŠ/

VRANOVSKÝ
DĚTSKÝ KARNEVAL
Po roční přestávce se v neděli 11.
února odpoledne konal dětský karneval. Protože ve Vranově nad Dyjí
není dostatečně velký prostor, kde by
se mohl uskutečnit, využili jsme pro
jeho pořádání kulturní dům v Lančově. Díky všem, kteří se svými dětmi
dorazili a děti si mohly užít hry, tanec
i zábavu. Nechyběla ani sladká odměna
na závěr vylosovaným maskám.
Příště snad budeme opět „doma”.

/Kateřina Grundová/
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Přátelské posezení u příležitosti oslavy MDŽ
Mezinárodní den žen se sice v kalendáři oﬁciálně letos slavil už ve čtvrtek 8. března, ale ve Vranově nad
Dyjí jsme si svátek připomněli v sobotu 10. března
oslavou MDŽ, pořádanou Městysem Vranov nad Dyjí.
Malý dáreček a přivítání zástupci místních hasičů jistě potěšil každou maminku, babičku, paní nebo slečnu, která přišla v sobotu do restaurace FORMOSA.
Jak řekl v úvodu pan starosta: „Je dobře, že Vranov nad Dyjí patří k těm městům a obcím, které
v tradici oslav MDŽ pokračují.“ Následovalo malé
pohoštění a poté byl celý večer zpříjemněn živou
hudbou v podání pana Miloše Krčála ze Znojma.
Všem, kteří se podíleli na přípravě, uspořádání
a vytvoření příjemné atmosféry tohoto setkání,
patří naše upřímné poděkování.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ZAJÍMAVOSTI Z EVIDENCE OBYVATEL SE STAVEM K 31. 12. 2017
Počet obyvatel:
815

Přistěhováno:
20

Odstěhováno:
10

Narození:
10

Úmrtí:
10

PRŮMĚRNÝ VĚK OBYVATEL VRANOVA NAD DYJÍ 20. 2. 2018:
Věk

0–5

6–17

18–29

30–39

40–49

50–59

60–61

70–71

80–81

90–99

Muži

20

44

62

60

53

66

67

35

11

1

Ženy

19

41

45

50

57

55

65

47

18

3

/Miroslava Hanáková/
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ZVEME NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Duben

„Setkání regionu” (8. 4. 2018)
Pálení čarodějnic

Květen

Den matek
Zahájení rekreační sezóny
Posvícení (27. 5. 2018)

Červen

Den dětí

Červenec Vranovské kulturní léto
Srpen

Vranovské kulturní léto
Hamerské posvícení (4. 8. 2018)
Vranovská pouť (11. 8. 2018)

Září

Setkání seniorů

Říjen

Slavnostní odhalení památníků obětem světových válek (28. 10. 2018)

Listopad Svatohubertská mše (3. 11. 2018)
Loučení se sluníčkem
Martinská zábava (10.11.2018)
Prosinec Vánoční jarmark (1. 12. 2018) + soutěž o nejlepší vranovskou vánočku,
rozsvěcení stromu a zpívání u vánočního stromu
Vánoční dílny
Mikulášská nadílka s čertovským překvapením (5. 12. 2018)
Vánoční koncert

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 5. května 2018 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, 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 9. do 11. května 2018 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, textilie, 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 !!!

/Soňa Kudrová/
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VRANOVSKÝ ZÁMEK POKRAČUJE S REKONSTRUKCÍ STŘECH

V březnu bylo sejmuto lešení ze sálu předků
a východního křídla. Výsledkem prací je nová
krytina z pálených tašek, obnoveny byly dvě
zlacené makovice a korouhve s althanskými erby.
Lešení se přesunulo na budovy čestného dvora a zajistí dopravu materiálu na střechy jižního
a západního křídla.
Další etapa dlouhodobě plánovaných oprav
střešního pláště vyjde na 11 mil. Kč.
Omezení návštěvnického provozu však opravy
nezpůsobí.
V dubnu se otevře trasa Reprezentační interiéry, která vrcholí ve skvostném barokním
sále předků. Při prohlídce návštěvníci spatří opět několik pozoruhodných kusů původního zařízení, dosud ukrytých v zámeckých
depozitářích.
Druhá trasa soukromých pokojů se zámeckou
kaplí bude zpřístupněná začátkem května.
I v letošním roce se návštěvníci mohou těšit
na oblíbené noční prohlídky a projít si zámecké
pokoje v působivé atmosféře svíček a lamp.
Zajímavou novinkou v nabídce kulturních akcí
bude komorní literární večer s Jaroslavem Pleslem, hercem Dejvického divadla, který se uskuteční v srpnu.

/Bc. Radek Ryšavý, kastelán st. zámku/
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HISTORIE
Parčík na Bítovské ulici

Každý koutek ve Vranově má svou historii, je tomu tak i s nenápadným, dnes velmi malebným zákoutím, kterému vévodí socha
Madony.
Na prvním snímku, asi z počátku 19. století, je patrná stará hájenka, na tomto místě je dnes stavba, která sloužila jako ubytovna
ČSAD. Patrná příkrá stráň se starou stodolou je součástí Bítovské
ulice vedoucí k přehradě. Pod prudkou strání stála stará stodola, říkalo se jí „Kochollova stodola”. Jsem ještě pamětnicí, jak se
v této stodole mlátilo obilí pro místní zemědělce. V obecní kronice,
kterou v r. 1961 založil tehdejší předseda MNV, pan Ladislav Hanák, je na str. 255 napsáno: „v roce 1972 byla provedena demolice staré stodoly na Bítovské ulici nákladem 540,- Kčs”.
O toto místo se dobrovolně staraly členky ČSČK, které na tyto
brigádnické akce mají krásné a veselé vzpomínky. Fotky jsou pořízeny v letech 1977 a 1978, kdy zde byla tabule s heslem „se
Sovětským svazem na věčné časy”. Část nápisu je zachycena na
dokumentačním foto z r. 1977. Na str. 371 místní kroniky z r. 1980 je zapsáno: „V rámci celého okresu se
na větších obcích budovaly malé památníky politické symboliky, rovněž ve Vranově byla tato symbolika
vybudovaná. Za 2.900,- Kčs byl zakoupen materiál a občan Václav Kasan, kamenosochař, provedl práci
zdarma. Tato symbolika s nápisem „Světu mír” byla dne 29. 4. 1980 nainstalována v parčíku u ČSAD.
Hodnota tohoto díla byla ohodnocena na 10.000,- Kčs.” Tolik autentický opis z kroniky.
Díky paní Šumpichové jsou zachovány fotky z r. 1977 a 1978 a starousedlíci si tak mohou připomenout
zlatá léta budovatelského úsilí. Dobrovolníci byli
vždy oporou veškerého dění ve Vranově. Dnes je
toto místo se sochou Madony a upraveným okolím
jedním z nejkrásnějších v naší obci.
Jistě se nachází v každé domácnosti mnoho dobových fotograﬁí z Vranova, které dokumentují život
a dění v minulém století, jehož účastníky jsme byli.
Budu vděčná za zapůjčení takovýchto záznamů
o Vranově pro zpracování a uchování pro další generace. Vše v pořádku a krátké době vrátím.

/MUDr. Alena Horná/
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Redakční rada Vranovského zpravodaje
přeje všem svým čtenářům
krásné prožití velikonočních svátků,
bohatou pomlázku a slunečné jarní dny.
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