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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

I. a II. světové války za naším kostelem. Rád
zmíním některé společenské a kulturní akce
a poděkování všem, kteří se podíleli na těchto akcích – Tříkrálová sbírka, žehnání knihy,
Dětský karneval, masopustní průvod a merenda, MDŽ, pálení čarodějnic, Noc kostelů, Den
matek, posvícení a žehnání nového hasičského
vozu a praporu a Dětský den. Druhý srpnový
víkend bych vás pozval na tradiční Vranovskou
pouť. Městys podal letos přihlášku do soutěže Vesnice roku 2018. Do krajského kola bylo
přihlášeno 25 obcí. Zlatou stuhu za vítězství
v krajském kole získala obec Hrušky, Vranov
nad Dyjí získal Čestné uznání za úpravu centra
městyse.

Vážení spoluobčané,
před námi je čas prázdnin a dovolených. Léto
není dlouhé, jak bychom si přáli, proto je umění si ho užít, vychutnat a ocenit krásy, které
nám dává. Dětem přeji pěkné prázdniny, zaslouženou dovolenou dospělým, pěkné zážitky
a počasí všem.
Dovolte mi, abych navázal na minulý zpravodaj a informoval vás o dění v našem městysi
za poslední půlrok. Na začátku roku jsme podali žádosti o dotace na ministerstva a kraje.
S potěšením mohu konstatovat, že jsme měli
stoprocentní úspěšnost. Ministerstvo pro místní
rozvoj nám bude spoluﬁnancovat akci „Už nechceme cvičit na parkovišti!”. Jedná se o vybudování multifunkčního hřiště v Zátiší v hodnotě
1.402.998 Kč, akci „Úprava místní komunikace
ve Vranově nad Dyjí” (u řadovek) v hodnotě
1.296.859 Kč a akci „Děti ve Vranově nad Dyjí
aktivním sportem žijí”. Zde jde o vybudování
nového dětského hřiště včetně ﬁtness prvků na
Bělidlech v hodnotě 504.727 Kč. Na tyto uvedené projekty jsme vypsali výzvy k podání cenové
nabídky a rada městyse vybrala nejvýhodnější
nabídky. Multifunkční hřiště bude realizovat společnost PELÁN stav, s.r.o., místní komunikaci
COLAS CZ, a.s. a dětské hřiště DŘEVOARTIKL,
spol. s r.o. Ministerstvo zemědělství nám bude
spoluﬁnancovat opravu jižní hřbitovní zdi a márnice v hodnotě 1.629.362 Kč. Tuto poslední etapu
opravy hřbitovní zdi a márnice bychom realizovali do poloviny příštího roku. Z Jihomoravského
kraje jsme získali dotaci na opravu střechy karneru sv. Ondřeje (bude provádět ﬁrma Zdenek
Kounek), 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.

S přáním krásných letních dnů

Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse

SRDEČNĚ ZVEME
NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Hamerské posvícení – 4. 8.2018
místo konání – Zadní Hamry
17.00
– Mše v kapli sv. Heleny
19.00
– Hudební duo VASR BAND
Vranovská pouť – 11. 8. 2018
10.00
– Interaktivní kouzelnická show pro děti + tvarování zvířátek z balónků
13.00–15.30
– Dechová hudba FRAJÁREČKA
16.00
– Rytířský turnaj SHŠ Albion
17.00
– Skupina SABRIN BAND
21.30
– Ohňová show SHŠ Albion

V červnu jsme dokončili úpravu chodníku na křižovatce silnice ulice Bítovská a ulice Havlíčkovo
nábřeží (u staré hasičovny) z důvodu bezpečnosti ochrany chodců, opravu severní hřbitovní
zdi v délce 103 m a zrekonstruovali památník

/Miroslava Hanáková/
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HASIČI
V neděli 27. května při příležitosti 8. roku Vranovského
posvícení bylo na našem náměstí požehnáno nové zásahové vozidlo, o kterém jsem psal v minulém čísle zpravodaje a taktéž byl požehnán náš krásný nový prapor,
který pro náš sbor nechala zhotovit MUDr. Alena Horná,
za což jí velice děkujeme.
V prvním pololetí tohoto roku jsme řešili čtyři události, z čehož se ve třech případech jednalo o technickou
pomoc (strom přes komunikaci, čerpání vody ze sklepa,
kontrola zakouřeného sklepa) a o jeden požár. Vše se
událo v katastru našeho městyse.
V měsíci květnu byla schválena dotace na akceschopnost naší zásahové jednotky, celková dotace činí
154 tisíc a ze 70% je hrazena z rozpočtu Jihomoravského kraje. Z této dotace byly zakoupeny tři zásahové
přilby, pět párů bot, osm párů zásahových rukavic, evakuační nosítka a dva výjezdové tablety do vozidel, které
nám mimo jiné ulehčí cestu k zásahu.

/Jan Maurer/
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Z ÚŘADU MĚSTYSE
MÍSTNÍ KOMUNIKACE

žované a zaplevelené soukromé pozemky, proto
prosíme a upozorňujeme všechny vlastníky pozemků na povinnost sekání trávy a plevele.
K základním povinnostem každého vlastníka pozemku patří omezování výskytu a šíření
škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby
nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo
k poškození životního prostředí anebo k ohrožení
zdraví lidí nebo zvířat, tuto povinnost stanovuje
zejména:
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
Dle tohoto zákona musí vlastníci nebo nájemci
pozemků hospodařit na zemědělském půdním
fondu tak, aby neznečišťovali půdu, a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami
ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, nepoškozovali okolní pozemky
a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané pozemky podle
schválených projektů zemědělských úprav.
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, který v ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zakotvuje
povinnost zjišťovat a omezovat šíření škodlivých
organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla
škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Porušení této povinnosti je
přestupkem, za jehož spáchání lze fyzické osobě uložit pokutu do výše 30.000 Kč, právnické
osobě nebo podnikající fyzické osobě až do výše
2.000.000 Kč. Pokuty ukládá obecní úřad obce
s rozšířenou působností.
Skutečnost, že na pozemcích roste vysoká tráva, plevel apod. kromě toho, že působí odpudivě
a narušuje vzhled obce, také silně znepříjemňuje
život alergikům a zhoršuje jejich zdravotní stav.
Touto cestou bychom Vás chtěli požádat o zajištění údržby soukromých pozemků během vegetačního období a průběžnou likvidací plevelů tak
pomoci zabránit jejich šíření.

Nedostatek parkovacích míst trápí téměř všechny obce. Bohužel není možné udělat z obcí jedno
velké parkoviště na úkor zeleně, oddychových
ploch, dětských hřišť a sportovišť.
Bohužel jako každý rok s nadcházející turistickou
sezónou, řešíme stížnosti občanů na nevhodné
parkování vozidel na komunikacích, na krajnicích
komunikací, chodnících a bohužel i v místech,
kde je parkování zakázáno úplně.
Ve Vranově nad Dyjí jsou místní komunikace
úzké a nevhodným parkováním bývá často znemožněn výjezd z nemovitostí, průjezd složek
IZS, provádění údržby a svoz veškerých odpadů. Všechny ulice Vranova nad Dyjí jsou velmi
hustě osídleny. Nový povrch komunikací v ulici
Junácké údolí, Přední a Zadní Hamry láká ke zvýšení rychlosti, ale také přilákal pozornost in-line
bruslařů, cyklistů, rodin s dětmi s kočárky a odrážedly, což je to pravé využití v obydlené zóně.
Omezení rychlosti, tonáže a zákaz neoprávněného parkování je řešeno prostřednictvím dopravního značení v obci, což žádaný efekt viditelně
nepřineslo. Více než respektování dopravního
značení a bezpečnosti chodců a cyklistů spatřujeme prozatím spíše přemíru značek ve Vranově
nad Dyjí.
Co možná nejsrdečněji touto cestou žádáme
o ohleduplnost a respektování omezení tonáže
a rychlosti vozidel alespoň v opravených ulicích
(byť všude byste měli!), ať nám povrchy vozovek vydrží co nejdéle! V neposlední řadě taktéž
o parkování automobilů pouze na plochách k tomuto účelu vyhrazených!

/Bc. Lenka Franeková DiS./

SEČENÍ TRÁVY
Vážení spoluobčané,
věříme, že i Vám záleží na kráse a čistotě naší
obce a proto Vás prosíme o spolupráci. Bohužel
se nacházejí na území naší obce některé neudr-

/Jana Kocholová/
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
A opět je tu závěr školního
roku… uběhl opravdu rychle,
zřejmě proto, že byl doslova nabit pestrými událostmi. Zde je
chronologický výčet toho nejzajímavějšího:

bem v měsíci květnu v Bruselu
na půdě Evropského parlamentu. Žáci také soutěžili ve znalostech o Evropské unii.
Pro naše hosty jsme připravili
i volnočasové aktivity, navštívili
jsme společně vranovský zámek,
jehož prohlídku nám laskavě
umožnil pan kastelán Bc. Radek
Ryšavý, uspořádali jsme výlet
do Znojma s projížďkou vláčkem a s výkladem v angličtině
o znojemských památkách. Přijal
nás také vranovský pan starosta
na svém pracovišti a prohlédli
jsme si vranovský kostel. Nechali jsme naše
hosty ochutnat tradiční
česká jídla v místním
Country saloonu, která pečlivě připravil pan
Jaroslav Doubek.
Poslední večer jsme
zakončili slavnostním
programem za účasti
mnoha hostů ve školní tělocvičně. Všechny
přivítala naše žákyně po slovanském zvyku chlebem a solí, oblečená do kyjovského, ručně vyšívaného kroje,
starého 70 let. Žáci jednotlivých škol předvedli
tradiční kroje svých zemí, viděli jsme i velmi působivý kyperský tanec a naši žáci deváté třídy

Ve dnech 11.–16. března
2018 proběhlo další, již třetí
mezinárodní setkání žáků
opět v rámci programu Erasmus+, tentokrát na naší škole
ve Vranově nad Dyjí.
Navštívilo nás 30 žáků a 8 učitelů ze čtyř zahraničních škol, a to
z Itálie – z Orte a Soriana, z Kypru a z Polska.
Program se připravoval
několik týdnů s pomocí celého učitelského
kolektivu a také rodičů žáků zapojených
do projektu. Delegace
ze zahraničí jsme postupně přivítali v neděli
11. 3. 2018 a v pondělí
se už rozběhl celý program. Žáci si vzájemně
předvedli prezentace svých škol, pracovali na tématech našeho projektu, každá škola představila
ostatním svůj podíl na práci v projektu. Zdobilo se
plátno s tematikou Evropské unie a jejích hodnot,
které žáci následně předvedli netradičním způso-
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zatančili v krojích českou polku. Na závěr rodiče
našich žáků připravili bohaté pohoštění.
V pátek 16. 3. proběhlo loučení, které se neobešlo bez slz. Všem, kteří se zapojili do příprav
setkání a zasloužili se o jeho zdárný průběh, patří
velký dík.
Ve středu 21. března jsme se spálením Morany
a zpěvem jarních písniček pokusili zahnat zimu.

Ve čtvrtek 5. dubna navštívili členové Čtenářského klubu Karmelitánské nakladatelství a knihovnu Karmelitánského kláštera
v Kostelním Vydří. Prohlédli si historické knihy, dozvěděli se novinky ze současného knižního
světa, vyzkoušeli si práci internetového obchodu
a odvezli si nejen bohaté zážitky, ale i několik knih
do školní knihovny.

Šest nezapomenutelných dní v rámci projektu Erasmus+ prožili žáci vranovské školy
se svými učiteli v měsíci květnu v hlavním
městě Belgie, Bruselu, tedy v samotném středu
evropského politického dění.
Přímo v Evropském parlamentu jsme vystavovali společně s ostatními zúčastněnými školami z Polska, Kypru a Itálie naše výtvarné práce
týkající se problematiky Evropské unie. Setkali jsme
se s českými europoslanci,
a to s paní MUDr. Olgou Sehnalovou, se kterou jsme
besedovali o práci v Evropském parlamentu, dále
s panem JUDr. Jiřím Pospíšilem, jenž se také zajímal
o náš projekt a přišel děti
pozdravit během pořádání
naší výstavy na půdě parlamentu v hlavní budově,
nazvané podle italského politika a jednoho ze zaklada-
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telů EU Altiera Spinelliho. Navštívili jsme zasedací
sál pro 751 evropských poslanců, prohlídka byla
komentována průvodcem, což byl skvělý způsob,
jak se o Evropském parlamentu dozvědět to nejpodstatnější.
V Domě evropských dějin jsme měli jedinečnou
možnost nahlížet na historii našeho kontinentu z různých úhlů a zamýšlet se nad tím, jaký význam mají
příběhy z minulosti pro dnešní dobu. Zcela mimořádný zážitek jsme si odnesli z Parlamentária, návštěvnického centra Evropského parlamentu, v budově
Willyho Brandta. Prostřednictvím dynamické, interaktivní multimediální instalace a s pomocí osobního
multimediálního průvodce jsme se mohli dozvědět
vše potřebné o evropské demokracii.
Působivá 360 stupňová projekční plocha nás vtáhla do samotného dění v Evropském parlamentu,
viděli jsme, jak nás poslanci zastupují. Ve zbývajícím čase jsme navštívili Dům Erasmu, ve kterém
pobýval holandský renesanční humanista Erasmus Rotterdamský, podle něhož je pojmenován
i vzdělávací program Erasmus+. Naší pozornosti
neušel ani významný symbol Bruselu – Atomium,
což je model základní buňky krystalové mřížky

železa zvětšený 165 miliardkrát. Atomium nabízí
krásný výhled na město a okolí z nevyšší koule modelu, kam nás dopravil výtah. Samozřejmě
jsme si prohlédli i významné městské památky,
historické stavby a krásná náměstí včetně hlavního Grande Place, navštívili jsme i prodejní část
továrny na výrobu proslulé belgické čokolády.
Projekt Erasmus+ bezpochyby splnil svůj účel.
Mnozí žáci z naší školy si rozšířili svoje poznatky
o evropském dění, Evropské unii a fungování Evropského parlamentu. Rádi bychom touto cestou
poděkovali i našim českým europoslancům, kteří
nám během našeho pobytu v Bruselu věnovali
svůj čas. Paní poslankyně Sehnalová nám dokonce poslala vzkaz přes sociální síť:
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tito žáci hlásící se na maturitní obory museli konat
povinné přijímací zkoušky, které úspěšně zvládli.
Ostatní si zvolili učební obory.

V sobotu 12. května vystoupili naši žáci a učitelé
v Zámeckém hotelu při příležitosti Dne matek.
V pondělí 14. května uspořádala naše škola už
7. ročník Kuličkiády.

Některé zajímavé akce uplynulého školního roku
může veřejnost zhlédnout prostřednictvím fotograﬁí ve výkladní skříni vranovské lékárny, kde
bude během prázdnin s laskavým svolením majitelů umístěna naše nástěnka, a všechny samozřejmě na našich webových stránkách.

V pátek 18. května k nám opět po čase zavítali pracovníci záchranné stanice Ikaros, aby nám
ukázali několik druhů sov a dravých ptáků. Vše
doprovodili poutavým vyprávěním, a tak jsme
měli možnost získat spoustu nových informací.
V pátek 25. května si naši žáci zazpívali ve
vranovském kostele, kde svým vystoupením
zahájili program dalšího ročníku Noci kostelů.

A na závěr mi dovolte osobní poznámku. Jak někdo řekl, jsou čtyři věci, které nevrátíš zpátky:
Kámen, který jsi hodil.

Ve středu 30. května navštívili žáci 1.–4. ročníku Jaroměřice nad Rokytnou, kde pro ně
byla připravena zajímavá prohlídka zámku a divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků.

Slovo, které jsi řekl.
Příležitost, kterou jsi propásl.

Žáci 5. a 9. ročníku navštívili v červnu město
Telč, 7. a 8. třída strávila na výletě spojeném s tábořením celkem tři dny.

A čas, který jsi promrhal.
Přeji vám, abyste nikdy svá slova, příležitosti či
čas nechtěli vracet zpět a abyste je věnovali těm,
kteří si to nejvíce zaslouží – svým blízkým. Můj
profesní čas, slova a příležitosti jsou naplněny. Na
sklonku mé profesní kariéry přeji naší škole, kolegům i žákům úspěšnou budoucnost. Děkuji všem
za spolupráci nejen v oblasti vzdělávání, ale i za
řadu obohacujících setkání s vynikajícími lidmi.

7. června jsme zhlédli další zajímavé představení
hudebního souboru Abraka muzika.
Děti z 1. stupně si opět užili již tradiční spaní
ve škole, spojené samozřejmě s nejrůznějšími
soutěžními a dobrodružnými akcemi.
Z 9. ročníku letos vychází 10 žáků, šest z nich
nastoupí do středních škol na maturitní obory,
z toho jeden na gymnázium. Letos znovu všichni

Mgr. Zdeňka Černošková, ředitelka školy
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Základní škola a Mateřská škola
budou mít nové ředitele
Po ukončení školního roku 2017/2018 uplyne vymezené funkční období ředitelky Základní školy
Mgr. Zdeňky Černoškové a ředitelky Mateřské školy Ivy Mahrové. Obě paní ředitelky tak během těchto
prázdnin ukončí své dlouholeté působení na našich školách a odchází na zasloužený odpočinek.
Zřizovatelem obou příspěvkových organizací (ZŠ i MŠ) je Městys Vranov nad Dyjí a dle zákona tedy
rada městyse vyhlásila konkurzní řízení na pracovní místo nového ředitele Základní školy i ředitele
Mateřské školy.
Z přihlášených uchazečů vybrala konkurzní komise nejvhodnější kandidáty a doporučila je radě městyse ke schválení. Následně rada městyse na svém jednání dne 28. 5. 2018 potvrdila doporučení konkurzní komise a jmenovala Mgr. Lubora Durdu novým ředitelem Základní školy a paní Pavlínu Velebovou
novou ředitelkou Mateřské školy, a to s účinností od 1. 8. 2018.
Chtěli bychom tímto především poděkovat odcházející ředitelce ZŠ Mgr. Zdeňce Černoškové a odcházející ředitelce MŠ Ivě Mahrové za dobrou práci ve vedení příspěvkových organizací městyse a zejména za
celoživotní aktivní práci ve prospěch školních a předškolních dětí a pracovníků obou škol. Dále bychom
jim chtěli popřát, aby zasloužený odpočinek trávily pouze tím, co jim dělá radost.
Nastupujícímu řediteli Základní školy Mgr. Luboru Durdovi a nastupující ředitelce Mateřské školy paní
Pavlíně Velebové bychom rádi popřáli, aby se jim podařilo dobře navázat na práci svých předchůdců
a hodně úspěchů v jejich novém působení.

/Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse/

NOC KOSTELŮ
25. května se ve vranovském kostele Nanebevzetí Panny Marie konal sedmý ročník celorepublikové
akce Noc kostelů. Jako hosté vystoupili žáci Základní školy ve Vranově pod vedením pana učitele Lubora Durdy, kteří zazpívali
a zahráli na hudební nástroje. Poté
jsme si vyslechli další zajímavou
a poutavou přednášku – Vranovské
pověsti od paní MUDr. Aleny Horné.
Následoval koncert varhanního
mistra pana Ivoše Prchala. Na závěr jsme si mohli vyslechnout netradiční povídání s názvem Adam
a Eva aneb jak to bylo? Autorem
byl Ctirad Pisk mladší, přednášel
však Ctirad Pisk starší. Noc kostelů
byla zakončena prohlídkou varhan
s výkladem pana Ivoše Prchala.
Děkujeme všem, kteří se na této
zdařilé akci podíleli.

/Naděžda Krčálová, sakris ánka/
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VRANOVSKÁ LILIE 2018
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INFORMACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Po částečné modernizaci interiéru knihovny i uživatelských PC můžeme konstatovat, že úroveň nabízených
služeb se zlepšila a nemálo napomohla k nárůstu počtu
čtenářů a uživatelů knihovny – registrovaných je kolem
170, z toho 69 dětí – jejichž zájem nás nesmírně těší.
Veřejný internet je dostupný všem, zvláště jej využívají
sezonní návštěvníci, vzrostl také zájem o meziknihovní
výpůjčky.
Nabídka knih z tzv. výměnného fondu z Městské knihovny ze Znojma je velká a pestrá. Knihy půjčujeme na dva
měsíce, nové knihy pak na měsíc, jen bychom byli rádi,
kdyby čtenáři tuto výpůjční lhůtu dodržovali, aby neblokovali oblíbené tituly ostatním. Zápůjčku knih
je možné prodloužit, stačí zavolat či napsat sms nebo poslat e-mail.
Děti využívají nové programy na PC k přípravě referátů a prezentací do školy, mohou v knihovně
trávit volný čas.
Každoročně probíhá soutěž o nejlepší čtenářský deník, letos se soutěže účastní 37 dětí, což je nárůst
oproti minulému roku téměř o polovinu.
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Pasování prvňáčků proběhlo v knihovně ve středu 20. června teprve potřetí, ale opět s úspěchem.
I když jich byla jen hrstka (a to ještě dva chyběli), užili si to. Poté, co splnili pár úkolů a předvedli
svůj čtenářský um, byli slavnostně pasováni na čtenáře knihovny za účasti pana starosty, kterým byli
odměněni knížkou, pasovacím listem, průkazkou do knihovny a drobnou sladkostí.
Doufáme, že se i oni stanou pravidelnými čtenáři naší knihovny.

/Kateřina Grundová/
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Zámecké sbírky mají dva cenné přírůstky
Vranovský zámek uchovává ve
svých zdech více než 7 tisíc hodnotných sbírkových předmětů. Snahou
správy zámku je každý rok některé
z cenných sbírek restaurovat a prezentovat je návštěvníkům. Letos
v červnu se do zámku z restaurátorské dílny vrátil pozoruhodný nábytkový kus – intarzovaný manžetník
se zlaceným kováním. Sloužil k ukládání drobných oděvních doplňků,
jakými byly pánské manžety, kravaty, nákrčníky, nebo dámské šály
a šátky, rukavice, stuhy či krajky.
Slohově vychází z francouzského
nábytkářství konce 18. století a je
vystaven v dámské ložnici na první
prohlídkové trase.
Na začátku roku se podařilo na zahraničním aukčním serveru se starožitnostmi prakticky náhodně
objevit a následně vykoupit dvě kresby s pohledem na vranovský zámek a městys, které nabízel
k prodeji soukromý sběratel ze Švýcarska. Jejich
autorem je Josef Skála, a jak u signatury uvádí,
vyhotovil je „dle skutečnosti” v roce 1841. První
z nich zachycuje pohled do zámeckého nádvoří s vyhlídkou, tehdy opatřenou altánem s plechovou střechou. Malíř zachytil nejen zahradní
úpravu terasy pod vyhlídkou, ale i pozoruhodnou
konstrukci venkovní dřevěné houpačky pro děti
v rohu nádvoří.

Druhá kresba ukazuje rušný společenský život
v městečku, odehrávající se na říční promenádě
s pravidelně vysázenými stromy. Zajímavě vyhlíží i malá pramice, opatřená dřevěnými lavicemi,
sloužící zřejmě k výletní plavbě po Dyji. Poměrně detailně jsou vykresleny budovy v blízkosti
náměstí, včetně altánu ve farské zahradě. Obě
kresby výrazně oživuje značné množství lidských
postav, které si bezstarostně užívají poklidné
a přívětivé atmosféry zámku i městečka v časech
hraběte Stanislava z Mniszku. Najdete je při prohlídce soukromých pokojů zámku v ložnici hraběnky Heleny Mniszkové.

/Bc. Radek Ryšavý, kastelán st. zámku/
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FATYMSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Již řadu let od dokončení opravy interiéru vranovského kostela, pořádáme koncerty duchovní hudby.
Letos jsme dokonce zvolili název FKL – FATYMSKÉ KULTURNÍ LÉTO. Během prázdninových měsíců je
připraveno 7 koncertů v našem kostele a do FKL přibíráme i varhanní koncert v Olbramkostele.
V posledních letech se osvědčilo, že koncerty začínají vždy v 19.00 hodin a je pouze dobrovolné vstupné. Díky tomu, že ve Vranově máme unikátní varhanní nástroj, je většina vystoupení zaměřena právě
na varhanní duchovní hudbu. Kromě jiného přijede například špičkový varhaník Martin Kubát, který
sám projevil zájem znovu si na těchto varhanách zahrát. Již po několikáté do Vranova (a také do Olbramkostela) přijede mladší z Václavů Uhlířů, Václav Metoděj Uhlíř, syn, který nás již v minulosti svým
vystoupením velmi zaujal. Ten nás většinou překvapí i výběrem hosta, kterého si s sebou přiveze,
vždyť ještě i po létech vzpomínáme na harﬁstku, která dokázala rozeznít svůj nástroj k libosti všech
posluchačů. Už potřetí přijede i Marie Fuxová, světově známá houslistka, která se mezitím stala řeholní
sestrou, benediktinkou – sestrou Magdalenou a během svého nabitého programu je ochotná si pro
Vranov nechat volný čas, zatímco jiní mohou po její návštěvě a vystoupení jen toužit. Jsme vždy rádi,
když se nám podaří, aby přislíbil koncert i vranovský varhaník Ivoš Prchal – starosta z Lesné, který má
k našim varhanám nejblíže a pravidelně na ně hrává při nedělních bohoslužbách. Samostatně vystoupí
i jeho větší sbor (má i menší na církevní svátky) Musica coeli. Díky svému sbormistrovi se tento sbor
vypracoval a vystupoval dokonce i v zahraničí. Novinkou mezi našimi interprety je písničkář vystupující
pod pseudonymem OKAP, který předvede kytarový recitál. A poprvé také přijede do Vranova se svým
vystoupením Leoš Vala, varhaník a učitel hudby z Třebíče.
Nabídka koncertů je tedy pestrá, rád bych pozval všechny příznivce pěkné hudby do našeho kostela. Chci
touto cestou ještě poprosit, ať pozvete i své přátelé a známé, které by účast na koncertě mohla potěšit.

/P. Marek Dunda, farář vranovský/

Srdečně zveme na
FATYMSKÉ KULTURNÍ LÉTO
(vždy v 19.00 hodin)

3. 7.
10. 7.
12. 7.
17. 7.
18. 7.
31. 7.
7. 8.
14. 8.

ÚČINKUJÍ:
sr. Magdalena Marie Fuxová, OSB
– houslový koncert, kostel ve Vranově n. D.
Písničkář OKAP
– kytarový recitál, kostel ve Vranově n. D.
Martin Kubát
– varhanní koncert, kostel ve Vranově n. D.
Václav Uhlíř
– varhanní koncert, kostel v Olbramkostele
Václav Uhlíř
– varhanní koncert, kostel ve Vranově n. D.
Ivoš Prchal
– varhanní koncert, kostel ve Vranově n. D.
Leoš Vala
– varhanní koncert, kostel ve Vranově n. D.
Musica coeli
– pěvecký sbor pod vedením I. Prchala, kostel ve Vranově n. D.
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PRAPOR NEBO VLAJKA?
Vážení spoluobčané!
Je slušností poděkovat všem občanům,
kteří v krásné nedělní dopoledne dne
27. května zaplnili náměstí, aby se přišli podívat na slavnostní chvíle svěcení hasičského auta a praporu Spolku dobrovolných hasičů Vranova nad Dyjí. Tyto události nejsou
časté, v životě obcí a měst jsou slavnosti
spojované s činností dobrovolných hasičů
vedeny v obecních kronikách jako zprávy
s největší pozorností.
Nový prapor našeho SDH byl všeobecně
dobře hodnocen po stránce výtvarného
zpracování. Na straně jedné – modré, která je symbolem vody, je zlatým písmem
napsáno: „OBCI SVÉ KU PROSPĚCHU,
BLIŽNÍMU KU POMOCI”. Svatý Florián, patron hasičů stojí nad kapličkou Panny Marie
Ochranitelky, která se nalézá u Hraběnčiny louky a je součástí historie Vranova. Na
druhé straně praporu, která je provedena
v červené barvě, jež jako symbol ohně vyjadřuje cíl a poslání hasičů, je zobrazen hasičský znak včetně znaku Vranova nad Dyjí.
Příjemným překvapením bylo nečekaně
velké množství zaslaných malovaných obrázků od žáků místní základní školy s tématem činnosti hasičů a sv. Floriána. Některé výtvory jsou skutečně krásné, byly
vystaveny v místní knihovně, kde je viděla
i 10-ti členná komise, která Vranov nad
Dyjí navštívila 7. června v rámci hodnocení
obcí přihlášených do soutěže Vesnice roku
2018. Všechny obrázky byly hodnoceny pětičlennou výtvarnou komisí, nejlepší díla
budou nainstalována jako trvalý inventář
do kaple Marie Ochranitelky a vítězové budou odměněni.
K přihlášce do soutěže Vesnice roku vytvořila pracovnice městyse, Jana Kocholová,
dokument, který obsahuje charakteristiku
obce zpracovanou dle zadaných podmínek.
Materiál se týká mj. společenského života
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v naší obci, připravovaných záměrů, péče o zástavbu, krajinu, veřejné prostranství a dalších
oblastí běžného života našeho městyse. Tento
materiál je možné si zapůjčit v místní knihovně.
Vřele doporučuji přečtení tohoto dokumentu,
aby si místní občané uvědomili, co vše se podařilo v našem městysi zbudovat.
Na poslední veřejné schůzi zastupitelstva konané 6. června, kde bylo bohužel opět žalostně
málo spoluobčanů, bylo zastupitelstvo informováno, že na jednání rady byl schválen záměr
zhotovení vlajky pro naši obec.
Nejde však o jednoduchou záležitost, k uskutečnění tohoto záměru je zapotřebí splnit mnoho
předpisů a přísných pravidel vexilologických zásad (vexilologie je pomocná věda historická zabývající se historií a symbolikou vlajek, praporů
a standart a pravidly navrhování nových státních
vlajek). Z tohoto důvodu byla uzavřena smlouva
s heraldikem a vexilologem Mgr. Janem Tejkalem,
který vytvoří blason neboli odborný slovní popis a graﬁcký vzor historického znaku městyse
v odborné heraldické terminologii pro zařazení
do Registru komunálních symbolů České republiky. Dále připraví nejméně 3 verze návrhů vlajky
městyse, které by mělo posoudit zastupitelstvo,
vybrat variantu zpracování a přijmout k této věci
usnesení. Následovat by mělo formální zajištění
schvalovací procedury v podobě zpracování žádosti o schválení a udělení vlajky a žádosti o zařazení historického znaku městyse do registru
komunálních symbolů dle metodiky Podvýboru
pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.
Na základě zákona o obcích má pravomoc udělovat komunální symboly (znak a vlajku) předseda Poslanecké sněmovny. Udělení symbolu
doporučuje předsedovi Výbor pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu na základě projednání
v jeho Podvýboru pro heraldiku a vexilologii,
v této věci se bude jednat 12. června tohoto
roku a následně až v říjnu t.r. Předseda Poslanecké sněmovny pak svým rozhodnutím symboly udělí a během slavnostního aktu předá

zástupcům obce rozhodnutí spolu s popisy symbolů. Tato slavnostní předávání se uskutečňují
nepravidelně během roku.
Jen pro doplnění – vlajka není totéž jako prapor.
Rozdíl mezi vlajkou a praporem byl vymezen již
v zákoně č. 121 v roce 1920, v zákoně č. 269
z roku 1936. Pojem vlajka se v první republice
nepoužíval pouze ve spojení státní vlajka, ale též
pro označení symbolu územní korporace. Zároveň i pojem prapor byl užívaný ve spojení státní
prapor nebo jako symbol obce či jiné korporace.
Až zákon 216/2004 Sb., účinný ode dne vyhlášení 28. dubna 2004, nahradil v ustanoveních
o praporech územních samosprávných celků
(krajů a obcí včetně hlavního města Prahy, městských obvodů a městských částí) slovo „prapor”
slovem „vlajka”.
Rozdíly jsou následující:
Vlajka:
1. je upevněna k vlajkové tyči nebo ke stožáru
pomocí lanka
2. tvarem a barvami je vlajka stále stejná, česká vlajka má poměr šířky a délky 2:3 nebo 1:2
/pro zajímavost – čtvercový tvar má jen vlajka Vatikánu a Švýcarska, polská vlajka má tvar
v poměru 5:8 a vlajka USA 10:19/
3. způsob vyvěšení – vlajka vlaje
Prapor:
1. na žerdi je připevněn napevno
2. nemá předepsaný poměr stran
3. je vždy jen jediný exemplář jako originál, který znamená příslušnost ke konkrétní organizaci (místní hasiči, cech řemeslníků; prapor
konkrétní vojenské jednotky se nazývá zástava)
V současné době má vranovský Sbor dobrovolných hasičů vlastní prapor a my se budeme těšit
a dělat vše proto, aby měla i obec svou vlajku,
schválenou všemi zákonnými procedurami.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na
zdařilém nedělním dopoledni na náměstí i farském dvoře.
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/MUDr. Alena Horná/
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