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Vážení spoluobčané,

ve dnech 5. a 6. října 2018 se na celém území 
České republiky uskuteční volby do zastupitel-
stev obcí. Věřím, že využijete možnost vyjádřit 
svůj souhlas či nesouhlas s prací končícího ve-
dení městyse Vranov nad Dyjí a jejich zastupi-
telů a přijdete v hojném počtu. U nás ve Vrano-
vě nad Dyjí budete moci vybírat osobnosti ze 
tří volebních kandidátek, kde se o vaši přízeň 
budou ucházet jednak kandidáti, kteří mají již 
zkušenost s prací v komunální politice, ale také 
ti, kteří kandidují poprvé. 

Nyní končící volební období 2014 – 2018 je vhod-
ným časem k vyhodnocení toho, co se podařilo 
či nepodařilo udělat. Alespoň ve stručnosti se 
zmíním o několika významnějších investičních 
projektech, které se podařilo realizovat i díky 
získaným dotacím. Byli jsme maximálně úspěš-
ní v dotacích ze strukturálních fondů Evropské 
unie, z rozpočtu resortních ministerstev a Jiho-
moravského kraje.

Podařilo se opravit komunikace, které byly 
v nejhorším stavu a to v Junáckém údolí, Před-
ních a Zadních Hamrech a v Zátiší u řadovek. 
Městys nyní značně spoří na elektrické energii 
za veřejné osvětlení díky výměně starých svíti-
del za úsporné LED zářivky. Tím se zároveň sní-
žily náklady na časté opravy starého osvětlení. 
Pokračovali jsme v opravě hřbitova. Zrekonstru-
ovala se celá severní zeď v délce 103 m, opravi-
la se střecha a výplně otvorů objektu márnice. 
Z Ministerstva zemědělství jsme získali dotaci na 
rekonstrukci jižní zdi a fasády márnice, takže do 
poloviny příštího roku by měly být dokončeny 
kompletní stavební práce na obnově zdí a sta-
veb hřbitova.  Poté jsou v plánu vnitřní úpravy 
a obnova zeleně na hřbitově. 

Závěry z kontrol Okresní hygienické stanice 
v naší Základní škole opakovaně konstatovaly 
neutěšený stav sociálního zařízení. Díky pro-
vedené rekonstrukci se tento stav podařilo na-
pravit ke spokojenosti žáků a personálu školy. 

V budově zdravotního střediska jsme vybudovali 
výtah k lékařům, který usnadní návštěvu u lé-
kaře nejen našim, ale i přespolním pacientům. 
Mezi Předními a Zadními Hamry se podařilo 
vybudovat nové zábradlí. Našim hasičům jsme 
zakoupili zásahový požární automobil a opra-
vili hasičský automobil Tatra. Na Mlýnské ulici 
jsme postavili nové dětské hřiště včetně fi tness 
prvků, herních prvků a laviček. Věnovali jsme 
také pozornost našim památkám. Restaurovaly 
se sochy sv. Jana Nepomuckého a Vranovské 
vítězné Madony. Rovněž jsme je osvětlili a to 
včetně kostela a kaple sv. Heleny v Zadních 
Hamrech. Za kostelem jsme rekonstruovali pa-
mátník obětem světových válek, který budeme 
u příležitosti 100. výročí vzniku Československa 
28. října slavnostně odhalovat.  Na křižovatce 
ulice Bítovská a ulice Havlíčkovo nábřeží jsme 
upravili chodník a vybavili jej bezpečnostními 
prvky. Podařilo se směnit nebo koupit strategic-
ky důležité pozemky na parkovišti pod zámkem 
a parkovišti k hrázi, které dosud nebyly v našem 
majetku. Do konce října se bude pracovat na 
stavbě multifunkčního hřiště v Zátiší a opraví se 
střecha na rotundě sv. Ondřeje. 

Z plánovaných věcí se zatím nepodařilo zajistit 
stavbu víceúčelového objektu včetně kulturního 
sálu pro 120 – 150 osob. Nesplněný úkol nás 
velmi tíží a zůstává tak úkolem pro nové zastu-
pitelstvo. Na posledním zářijovém zastupitelstvu 
jsme odsouhlasili studii, která řeší propojení stá-
vajícího víceúčelového objektu (místní knihovna) 
s nově navrženou přístavbou kulturního sálu 
v jeden funkční celek. V současné době je stu-
die předložena k vyjádření dotčeným orgánům.   
Závěrem mi dovolte poděkovat vám všem, kte-
ří se aktivně podíleli na dění v městysi, ať už 
svými náměty, podněty nebo také oprávněnou 
kritikou. Děkuji zaměstnancům úřadu městyse, 
zastupitelům, zaměstnancům příspěvkových or-
ganizací a aktivním obecním spolkům za jejich 
veřejně prospěšnou činnost. 

Ing. Lubomír Vedra,
starosta městyse

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 13. října 2018 budou pracovníci 
fi rmy FCC Znojmo, s.r.o. svážet nebezpečný 
odpad. Nebezpečný odpad přivezte na pro-
stranství k penzionu Inspira v době od 8.00 
do 9.00 hodin. Mezi nebezpečný odpad patří: 
barvy a ředidla (v plechovkách a lahvích), ole-
je, olejové fi ltry, čistící tkaniny od olejů, prošlé 
léky, lepidla, autobaterie, monočlánky, zářiv-
ky a výbojky, televizory, ledničky, mikrovlnky, 
rádia, vysavače, monitory, počítače, tiskárny, 
pneumatiky od osobních automobilů bez disků, 
agrochemický odpad (staré postřiky a hnojiva). 
Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze po-
platníci místního poplatku za komunální odpad 
(občané a cizinci s trvalým pobytem ve Vranově 
nad Dyjí a majitelé rekreačních objektů, rodin-
ných domů a bytů v našem katastru).
Je důrazně zakázáno provádět skládku na 
prostranství mimo uvedený datum a čas!!!

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Ve dnech od 15. do 17. října 2018 bude na 
prostranství u penzionu Inspira umístěn kon-
tejner 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 po-
platníci místního poplatku za komunální odpad 
(občané a cizinci s trvalým pobytem ve Vranově 
nad Dyjí a majitelé rekreačních objektů, rodin-
ných domů a bytů v našem katastru).

!!! Je důrazně zakázáno provádět skládku 
mimo stanovené období a kontejner!!!

Soňa Kudrová

Z ÚŘADU MĚSTYSE

K 13. září absolvovala naše zásahová jednotka 17 
výjezdů. 
K požáru jsme vyjeli 7x, z toho byl 2x vyhlášen 
druhý stupeň požárního poplachu. Dále se 10x 
jednalo o technickou pomoc -  likvidace obtížného 
hmyzu 4x, likvidace stromu přes cestu 2x, záchra-
na zvířat 1x, transport pacienta na žádost ZZS 2x 
a čerpání vody ze zatopených prostor 1x.
Ve dnech 7. a 8. září se naši čtyři členové zúčast-
nili kurzu „Práce na vodě“, který se konal ve vý-

cvikovém zařízení Tišnov, kde probíhala teoretic-
ká část, a praktická část byla na stanici HZS Brno 
– přehrada. Tento kurz nás připravil na záchranu 
tonoucího a poskytnutí první pomoci, prakticky 
jsme si mohli vyzkoušet automatický externí de-
fi brilátor a mnoho jiného souvisejícího s proble-
matikou záchranné práce na vodě.
V návaznosti na tento kurz bude nutný nákup pro-
středků potřebných pro tyto zásahy.

Jan Maurer
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INFORMACE K VOLBÁM

Volby do zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí 
se uskuteční v pátek 5.10.2018 od 14:00 do 22:00 
hod. a v sobotu 6.10.2018 od  8:00 do 14:00 hod. 
Místem konání voleb je zasedací místnost  Místní 
knihovny, Bělidla 165. Pro volby do zastupitelstva 
městyse Vranov nad Dyjí na volební období 2018-
2022 byl stanoven jeden volební obvod, který 
zahrnuje územní obvod městyse Vranov nad Dyjí. 
Ve stanoveném volebním obvodu se volí 15 členů 
zastupitelstva městyse.

Pro volby do zastupitelstva městyse 
Vranov nad Dyjí byly registrovány tři 
kandidátní listiny:
SNK - Vranov pro všechny
SNK - Vranováci Vranovu
PS - Komunistická strana Čech a Moravy

VOLIČ
Voličem je státní občan ČR, který alespoň ve 
druhý den voleb (tj. 6. 10. 2018) dosáhne věku 
18 let a je v den voleb v této obci přihlášen 
k trvalému pobytu. Voličem je za stejných 
podmínek i státní občan jiného členského státu 
EU. Tento občan však musí být zapsán v Dodatku 
stálého seznamu voličů na základě vlastní žádosti 
(tj. do 3.10.2018 do 16:00 hodin).

ZÁSADY A ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Každý volič hlasuje osobně. Volič prokáže svou 
totožnost a státní občanství ČR platným 
občanským průkazem nebo cestovním pasem 
ČR, jde-li o cizince, průkazem o povolení 
k pobytu. Pokud volič neprokáže svou 
totožnost a státní občanství ČR, popřípadě 
státní občanství státu, jehož občané jsou 
oprávněni volit na území ČR, nebude mu 
hlasování umožněno. 

Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do 
prostoru pro úpravu hlasovacích lístků. Voliči, 
který se neodebral do prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková 
volební komise hlasování neumožní.

ÚPRAVA HLASOVACÍHO LÍSTKU
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik 
členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku 
před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, 
pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, 
v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých 
volebních stran.

Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem 
ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební 
strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň 
může označit v rámečku před jménem kandidáta 
křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to 
v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých 
jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí 
předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik 
kandidátů označené volební strany, kolik činí 
rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být 
zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, 
a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené 
volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních nebo rodinných důvodů, úřad 
městyse na tel. čísle 515 225 904 a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi na tel. čísle 
728 650 797 o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle k voliči dva své 
členy s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacím lístkem.  

Miroslava Hanáková

Vranovský
zpravodaj
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

V pondělí 3. září proběhlo před budovou ško-
ly slavnostní zahájení nového školního roku 
2018/2019. Za přítomnosti pana starosty a pana 

faráře byli přivítáni všichni přítomní školáci, nejví-
ce však naši „prvňáci“. Dále byli představeni čle-
nové pedagogického sboru a provozní pracovníci.

Pedagogický sbor a provozní pracovníci školy:

Ředitel školy: Mgr. Lubor Durda
Zástupkyně ředitele: Mgr. Nataša Polláková

Třídní učitelé: 1. ročník Marta Vincourová
2. a 3. ročník Mgr. Hana Slabá
4. a 5. ročník Mgr. Marcela Brabencová
6. ročník Mgr. Kateřina Ducár Ondrůjová
7. ročník Ing.   Milana Zuhlová
8. ročník Mgr. Stanislav Ganzwohl
9. ročník Mgr. Martina Jedličková

Bez třídnictví Mgr. Iva Janulková
Bez třídnictví Mgr. Ivana Žlabová
Školní družina I. Dagmar Hromadová
Školní družina II. Zuzana Zerzová
Asistent pedagoga Dagmar Větříčková
Asistent pedagoga Zuzana Zerzová

Provozní pracovníci: školník Miloš Zajac
uklízečka Alena Plachá
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V letošním školním roce čeká naši školu dokončení projektů „Erasmus +“ a „Operační program 
Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Dále bude naše škola připravovat různé soutěže, organizovat kulturní 
a sportovní akce a připravovat program pro tradiční akce jako je Loučení se sluníčkem, Zpívání 
u vánočního stromu, Den matek apod. a v rámci možností se věnovat dětem i v mimoškolní činnosti.

Aktuálně nabízíme našim žákům tyto zájmové útvary:
Zájmový útvar věk vedoucí 
Pěvecký 1. – 5. ročník Mgr. Nataša Polláková
Florbal 1. – 5. ročník Mgr. Hana Slabá
Florbal 6. – 9. ročník Mgr. Lubor Durda
Hudební 1. – 9. ročník Mgr. Lubor Durda
Volejbal 6. – 9. ročník Mgr. Lubor Durda
Kondiční cvičení 6. – 9. ročník Mgr. Stanislav Ganzwohl
Tanec s logikou 6. – 9. ročník Dagmar Větříčková
Dyslektický 1. – 5. ročník Marta Vincourová
Dyslektický 6. – 9. ročník Mgr. Kateřina Ducár Ondrůjová
Školní časopis 6. – 9. ročník Mgr. Kateřina Ducár Ondrůjová
Tvůrčí psaní 6. – 9. ročník Mgr. Kateřina Ducár Ondrůjová
Německý jazyk - konverzace 7. – 9. ročník Ing. Milana Zuhlová

V rámci projektu „Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání“ budou ještě fungovat: 
Zájmový útvar věk vedoucí 
Anglický jazyk - doučování 3. – 5. ročník Mgr. Stanislav Ganzwohl
Matematika - doučování 9. ročník Mgr. Martina Jedličková
Německý jazyk - konverzace 7. – 9. ročník Ing. Milana Zuhlová

20. 10. 2018 Slavnostní odhalení památníku obětem světových válek
20. 10. 2018 Setkání seniorů
03. 11. 2018 Svatohubertská mše
10. 11. 2018 Martinská zábava
01. 12. 2018 Vánoční jarmark včetně soutěže o nejlepší vranovskou vánočku, 
  rozsvěcení stromu a zpívání u vánočního stromu
05. 12. 2018 Mikulášská nadílka s čertovským překvapením 
22. 12. 2018 Vánoční koncert 
V případě zájmu o zajištění stánkového místa na vánočním jarmarku kontaktujte paní M. Hanákovou 
(tel.: +420 515 225 904 nebo e-mail: hanakova@ouvranov.cz)

SBĚR PAPÍRU, DROBNÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ A VYBITÝCH BATERIÍ

Začíná další ročník soutěže ve sběru starého 
papíru. Podzimní kolo trvá od 17. září do konce 
listopadu, jarní kolo od března do konce května. 
Svázané balíky musí být označené těmito údaji: 
jméno, třída a hmotnost v kg. Zvážené a po-
depsané odevzdávejte panu školníkovi!
Dále celoročně sbíráme drobné elektrospo-
třebiče jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné 
počítačové vybavení, hudební přehrávače, telefo-
ny, elektronické hračky, holící strojky, fény, kulmy, 
elektrické kartáčky, drobné kuchyňské elektrospo-
třebiče – šlehače, toustovače, mixéry, rychlovar-

né konvice a podobně. Sběrný koš je umístěn na 
školní chodbě. Hned vedle najdete zvláštní papí-
rový box pro celoroční sběr baterií. Sem patří 
všechny typy baterií používaných v domácnosti 
– knofl íkové články, mikrotužkové a tužkové ba-
terie, malé a velké monočlánky, ploché baterie 
i 9V hranaté baterie a menší dobíjecí baterie.
NESBÍRÁME: televizory, monitory, mikrovlnné 
trouby, zářivky, úsporné žárovky, DVD a CD disky, 
videokazety a jiná záznamová media, velké spo-
třebiče - sporáky, ledničky, pračky atd.

Mgr. Lubor Durda, ředitel školy

SRDEČNĚ ZVEME NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Vranovský
zpravodaj
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STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

NOVÉ HŘIŠTĚ S FITNESS PRVKY

Začal nový školní rok a naše Mateřská škola ve 
Vranově nad Dyjí v pondělí 3. září přivítala děti, 
které již školku znají, i ty, které přišly poprvé. 
V současné době, během prvního měsíce škol-
ního roku, probíhá adaptace dětí na nové pro-
středí, kamarády, režim školy atd. Pro některé 
děti, zejména pro ty mladší, je toto období velice 
náročné. Nejen proto, že prožívají nové situace, 
učí se režimu a samostatnosti, ale hlavně poprvé 
opouští bezpečnou náruč maminky a zvykají si 
trávit nějaký čas bez ní. Některé děti toto období 
zvládnou rychle, jiné potřebují více času. Věřím, 
že společnými silami se brzy budou všechny děti 
do školky těšit a ráno kapesníček již nebude tře-
ba.  Ve školce se všichni snažíme dětem vytvářet 
bezpečné, láskyplné prostředí s respektem k in-
dividuálním potřebám každého malého človíčka 
tak, aby se každé dítě cítilo dobře a tento přechod 
zvládlo s co nejmenším počtem slziček.
V měsíci září se tedy především seznamujeme 
s prostředím školy, společně tvoříme pravidla 
soužití, jako například: Ručičky pomáhají, ale ne-
ubližují…Po třídě chodíme pomalu…Po hře uklízí-

me hračky na místo apod. Zpíváme, malujeme, 
modelujeme, tančíme a cvičíme a spoustu dalších 
činností děláme, aby nám bylo hezky a čas strá-
vený ve školce jsme prožívali, nikoli přežívali.
Během podzimu nás čeká několik společných akcí 
s dětmi a rodiči. První z nich bude Dýňová slav-
nost, která proběhne na zahradě školy ve stře-
du 24. října od 15.30 hodin. Srdečně jsou zvány 
všechny děti s doprovodem rodičů, nejen ty, kte-
ré naši mateřskou školu navštěvují. V listopadu 
přivítáme sv. Martina jako tradici naší školky, ve 
které chceme pokračovat. 

Za MŠ Pavlína Velebová, ředitelka školy
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V blízkosti odpočinkového parčí-
ku na ulici Mlýnská bylo vybu-
dováno nové hřiště, na kterém 
byly naistalovány různé fi tness 
prvky. 
Tento projekt byl zrealizován 
z části z dotačního titulu Minis-
terstva pro místní rozvoj, zbytek 
fi nancoval městys z vlastních 
zdrojů.
V návaznosti na vybudování 
tohoto hřiště a absence veřej-
ného osvětlení v této lokalitě, 
byla síť veřejného osvětlení 
doplněna o dvě pouliční lampy 
(u hřiště a u budovy bývalé 
veteriny).

V červenci začala rekonstrukce místní komunika-
ce v lokalitě Zátiší za řadovými domky a byla do-
končena začátkem září. Proběhla sanace nevhod-
ných a již zničených silničních panelů a vytvoření 
asfaltového povrchu včetně předláždění chodní-
ků. Tato akce byla realizována z části z dotačního 
titulu Ministerstva pro místní rozvoj a z části tuto 
akci fi nancoval městys z vlastních zdrojů.

Stejně jako v předešlých letech, tak i v letošním 
roce během letní sezóny byl zaznamenán nárůst 
přestupků v dopravě spojený zejména se špat-
ným parkováním ze strany neukázněných řidičů, 
kteří místo toho, aby své vozidlo řádně zaparko-

vali např. na hlídaném parkovišti pod zámkem 
Vranov nad Dyjí, tak vozidla parkovali co nejblíže 
k zámku u silnice, kde je to zakázané dopravní 
značkou. Tímto svým počinem nejenže riskovali 
postih ze strany policejních hlídek, ale zároveň se 

ZREKONSTRUOVANÁ KOMUNIKACE V ZÁTIŠÍ

VYHODNOCENÍ LETNÍ SEZÓNY Z POHLEDU POLICIE ČR

Vranovský
zpravodaj
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POZVÁNKA

někteří stali terčem zlodějů, kteří takto odstavená 
vozidla vykrádali.  V některých rekreačních oblas-
tech zase řidiči svá vozidla parkovali tak nezod-
povědně, že by případný zásah složek integrova-
ného záchranného systému, zejména hasičů, byl 
značně ztížen, např. kolem pozemní komunikace 
u zříceniny Cornštejn nebo na příjezdové komuni-
kaci na pláž Vranovské přehrady.  I když policis-
té věnovali této problematice maximum, nebylo 
možné v některých případech pro velkou četnost 
těchto přestupků včas reagovat na vzniklý pro-
blém s parkováním.
Letošní sezona byla poslední, kdy z důvodu re-
konstrukce hráze Vranovské přehrady nebylo 
možné návštěvníky projít na hráz, což mělo zá-
sadní vliv na pokles kriminality v úseku mezi hrází 
a Vranovem nad Dyjí, kudy se v minulosti vraceli 
v nočních a v ranních hodinách návštěvníci dis-
koték a restaurací a během cesty rušili noční klid 
a dopouštěli se vandalismu a výtržností.
Zdejší oddělení Policie ČR prověřovalo během 
letní sezony zejména násilné trestné činy spoje-
né s výtržnictvím a majetkové trestné činy, jako 
například úspěšně objasněný trestný čin, ke kte-

rému došlo koncem července v nočních hodinách 
v jednom baru na Bítovsku, kam se pachatel do-
stal za použití násilí a odcizil odsud několik láhví 
značkového alkoholu, kartony cigaret a způsobil 
tak majiteli škodu necelých 17.000,-Kč. Třiceti-
letého pachatele z Třinecka se podařilo během 
dvou dnů zadržet díky dobré práci policejní hlídky.
Letos poprvé se konal na pláži Vranovské pře-
hrady ve dnech 3. a 4. srpna hudební festival 
„PřehradyFest“, na kterém vystupovalo od pátku 
do sobotní noci několik hudebních skupin. Tento 
hudební festival navštívilo kolem 10.000 návštěv-
níků, zdejší obvodní oddělení za pomocí kolegů 
ze sousedních oddělení se podílelo na zdárném 
zabezpečení průběhu akce, nebyla zaznamenána 
žádná mimořádná událost ani narušení veřejného 
pořádku, pouze policejní hlídky řešili několik pře-
stupků v dopravě.   
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděko-
val všem policistům, kteří se podíleli na zdárném 
zabezpečení celé letní sezóny na Vranovské pře-
hradě.

Za oddělení PČR ve Vranově nad Dyjí
npor. Mgr.Dušan Podsklan, vedoucí oddělení

100. výročí vzniku Českoslo-
venska oslaví městys Vranov 
nad Dyjí odhalením památ-
níku obětem I. a II. světové 
války.

Opravu vzácné památky z r. 
1943 iniciovala radní MUDr. 
Alena Horná a v rámci oslav 
100. výročí vzniku našeho 

státu byl projekt dotován zčásti z Ministerstva 
vnitra České republiky. Úprava památníku a ka-
menné zdi byla uskutečněna v rekordním čase 
pod patronací starosty městyse Ing. Lubomíra 
Vedry.

Památník je umístěn v kamenné zdi za kostelem, 
přesně na místě starého památníku obětem I. 
světové války, kde byla uvedena jména 43 pad-
lých vojáků z našeho městečka.

Konec první světové války znamenal rozpad Ra-
kouska-Uherska a vznik nových států národních. 
28. října 1918 bylo vyhlášeno Československo 
samostatným státem. Druhá světová válka svou 
krutostí připravila o život asi 360.000 českých 
vlastenců, kterým patří také vzpomínka na tomto 
památníku.

Slavnostní akt se bude konat v sobotu 20. 
října 2018 ve 14:00 hodin na prostranství 
u kostela na místě obnoveného památníku.
Vzácným hostem bude historik Mgr. Zbyněk 
Sturz.

Účast na takto významné akci, která je oslavou 
letošního nejvýznačnějšího jubilea našeho stá-
tu – 100 let vzniku republiky – je občanskou ctí 
a povinností.

Vranovský
zpravodaj
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DĚTSKÝ DEN

HAMERSKÉ POSVÍCENÍ

-10-



VRANOVSKÁ POUŤ NA HŘIŠTI
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Už podruhé vychází vranovský 
nástěnný kalendář. V loňském 
roce bylo hlavním tématem 
kalendáře zviditelnění obnove-
ných drobných církevních pa-
mátek. Podle ohlasů se dá říci, 
že tento počin mnohé zaujal 
a dokonce si někteří hodně lá-
mali hlavu, odkud a jak mohly 
být některé snímky pořízeny. 
Pro další kalendář byly vybrány 
fotografi e tematicky spojené 
především s okolím řeky Dyje 
ve Vranově. Pan Milan Větříček, 
který pro oba ročníky nafotil 
snímky a zpracoval kalendárium 
s církevními i světskými svátky 
dokonce říká, že kvůli některým 
záběrům musel vstávat hodně 
před 6. hodinou ranní, aby za-
chytil jedinečný odlesk zrcadle-
ní na hladině řeky. 
Když jsem nový kalendář uka-
zoval lidem, kteří Vranov sice 
znají, ale bydlí jinde, nejprve 
mysleli, že jde o fotomontáž. 
Není tomu tak. Jde jen o sním-
ky zachycené v jedinečném 
okamžiku.

Jak je zmíněno v úvodní před-
mluvě ke kalendáři: bylo by 
dobře, kdyby nám pohled na 
jednotlivé stránky tohoto ka-
lendáře během roku 2019 na-

pomohl znovu objevit, že máme 
to privilegium bydlet na jednom 
z nejhezčích míst Moravy. Nám, 
kteří zde žijeme už roky, to ani 
tak nepřijde, ale ti, kteří do Vra-
nova přijíždějí poprvé, žasnou 
a jsou udiveni scenérií, která se 
jim zde nabízí. 
Každý měsíc v kalendáři je do-
provázen veršem z nově vydané 
brožurky „Hesla pro skvělý ži-
vot“. Jeden z prvních písemných 
ohlasů na tyto verše v kalendá-
ři, který mi přišel mailem, říká: 
„V každém případě jsou velmi 
oslovující a ukazující zcela jasně, 
jak má člověk žít….“
V loňském roce byl díky vedení 
městyse Vranov nad Dyjí tento 
kalendář věnován do každé do-
mácností. Letos tomu tak prý 
nebude, ale i tak, ti, kdo o něj 
budou mít zájem, se k němu do-
stanou. K dispozici je zatím snad 
v dostatečném množství v kos-
tele za doporučený příspěvek 
na tisk 75,- Kč nebo je možno se 
domluvit se slečnou Naděždou 
Krčálovou, která vám ho ráda 
opatří. 
Kalendář se může stát milým 
dárkem i pro ty, kteří sice ve 
Vranově nežijí, ale mají ho rádi.

P. Marek Dunda, 
farář vranovský

V září a v říjnu 2017 se podařilo neplánovaně 
opravit střechu i fasádu vranovské fary, a to za 
velké pomoci některých obětavých dobrovolníků, 
spíše dobrovolnic. Vzhledem k tomu, že oprava 
nebyla zajištěna žádnými dotacemi, protože jsme 
využili dlouho očekávaného řemeslníka, který 
bez ohlášení začátkem září nastoupil, byli jsme 
zaskočeni rizikem, jak to celé fi nančně dopadne. 

Už během opravy se podařilo značnou část ná-
kladu pokrýt, díky štědrosti drobných dárců, ale 
přece jen, stále jsme ještě byli výrazně v mínusu. 
Na radu a doporučení pracovníků odboru Kultury 
a památkové péče, jsme faru přihlásili do tradiční 
soutěže vyhlašované JmK - O nejlépe opravenou 
památku. Díky SMS hlasům, které se sešly, fara 
tuto soutěž vyhrála.

JAK VRANOVSKÁ FARA VYHRÁLA SOUTĚŽ O NEJLÉPE 
OPRAVENOU PAMÁTKU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VRANOVSKÝ KALENDÁŘ NA ROK 2019

Vranovský
zpravodaj
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Zde bych rád poděkoval všem, kteří se aktivně 
podíleli na získávání hlasujících, a také všem těm, 
kteří své SMSKY ve prospěch fary odeslali. 

Opakovaně se ukázalo, že jsme schopni i v po-
měrně silné konkurenci obstát a díky vzájemné 
spolupráci i zvítězit.  Ve Vranově to není zdaleka 
poprvé. Vždyť před pár lety v této soutěži uspěla 
kaplička Nejsvětější Trojice v serpentinách, kap-
lička Panny Marie Třídubské u odbočky na hráz, 
vranovský hlavní oltář v kostele Panny Marie Na-
nebevzaté a také kostelní barokní varhany. V loň-

ském roce nám vítězství uniklo jen o pověstný 
vlásek. Tehdy byla do soutěže zařazena socha 
Panny Marie Vítězné, která stojí v první zatáčce 
k Vranovské přehradě.

S výhrou v této soutěži byla spojena i cena 
100.000,- Kč, kterou jsme získali. A představte si, 
je to přesně ta částka, co chyběla k pokrytí dlu-
hu, jež vznikl při opravě fary. Ještě jednou velký 
dík všem, kteří mají jakýkoli podíl na opravě fary 
a také na vítězství v této soutěži.

P. Marek Dunda, farář vranovský
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60. léta minulého, tedy 20. století, 
se vyznačovala rychlým rozvojem 
kulturního dění, především v oblas-
ti hudby a fi lmu. Mnozí z nás jsme 
šťastnými pamětníky této doby, kdy 
Big beat byl naším nepřekonatelným 
vzorem, rock ‚n‘ roll začal být sou-
částí tanečních zábav a postupně 
docházelo k uvolňování předepsa-
ných kulturních pravidel. Byla to pro 
nás zlatá léta našeho mládí, které 
jsme přes prázdniny trávili na naší 
milované přehradě.
Kulturním centrem byl betonový kvádr uprostřed 
pláže, do kterého bylo ukotvené mohutné lano 
jednoho ze dvou stožárů, které byly dominan-
tou Vranovské přehrady. Kovové lano bylo před-
mětem častých sázek, kdo doručkuje dál a výš. 
Zde se scházela omladina většinou studentů ze 
Znojma, kteří na kytary po večerech zpívali nejen 
trampské písničky, ale i z repertoáru zahraničních 
skupin, což bylo v této době kulturní obrody do-
slova zjevení.
Doc. ak. malíř Karel Pokorný, jako rozený Znoj-
mák a milovník vranovských letních prázdnin na 
přehradě, pokládá tuto dobu za významný mezník 
v kultuře.
Jako oslavu, poděkování a trvalou vzpomínku na 
tuto dobu minulého století se rozhodl zhotovit 
sochu – monument, který příznačně nazval Zlatá 
šedesátá.
Realizovat nápad nebylo tak snadné, neboť šlo 
o náročný projekt nejen fi nančně, ale i administra-
tivně, kdy se muselo sehnat mnoho podpisů a po-
tvrzení, tak jak to vyžadují naše úřady. Aby bylo 
možné získat fi nanční podporu, musel být založen 
spolek, který byl notářsky zaregistrován v lednu 
roku 2017. S nápadem a ideologií této sochy byly 
nadšeny kulturní instituce nejen okresu, ale i kraje, 
takže město Znojmo přispělo částkou 40.000 Kč 
a Jihomoravský kraj částkou 180.000 Kč. Realizač-
ní náklady celého díla činili 233.800 Kč.
Monument, který váží 4 tuny a má rozměry 
230x303x30cm, je vyztužen kovovou armaturou 
a je tvořen betonem, který byl složitou technolo-
gií vléván do dvou licích forem. Transport z beto-
nárny nákladním vozem stál 23.829 Kč.
Socha je osazena na pěti čepech, které byly 

zapuštěny do vrtů průměru 6 cm, 
hloubky 45 cm. Odborníci konstato-
vali, že složení betonu, kterého bylo 
použito do podstavce na ukotvení 
lana stožáru, má elitní kvalitu a ne-
obvyklou strukturu příměsového 
materiálu. 
Socha byla slavnostně odhalena 
8.8.2018 – toto magické datum bylo 
svazující při překonávání mnoha 
technických i organizačních nesnází.
Na podstavci je poděkování spon-

zorům, kde na předním místě je městys Vranov 
nad Dyjí a místní Sbor dobrovolných hasičů, kteří 
nezištně vypomohli při zajištění náročné akce -  
předání sochy veřejnosti. Dobrá věc se podařila, 
a jak v úvodní řeči pronesl známý moderátor pan 
Jan Vala, jde o ojedinělé umělecké dílo s hlubo-
kým smyslem. Vranov je zřejmě prvním na svě-
tě, kde se odhalil pomník oslavující zlatá 60. léta, 
která se stala přelomová v kulturním i politickém 
dění v celém světě. Jak pronesl jeden z hostů této 
slavnostní události, význam tohoto díla ve spoji-
tosti s atmosférou šedesátých let se stane oslav-
ným světovým fenoménem. Vranov, ať je hrdý na 
to, že je první.
Slavnostního aktu předání díla se zúčastnil sta-
rosta Vranova pan Ing. Lubomír Vedra, který byl 
autorem doc. ak. mal. Pokorným požádán, aby 
obec Vranov nad Dyjí převzala čestný patronát 
nad tímto monumentálním dílem.
Dvě lidské ruce toužící po sblížení – socha symbo-
lizující zlatá šedesátá léta.

MUDr. Horná Alena, člen spolku Z 60

ZLATÁ ŠEDESÁTÁ – UNIKÁTNÍ SOCHA NA VRANOVSKÉ PLÁŽI

Vranovský
zpravodaj
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