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SLOVO ÚVODEM
Dvacáté století jsme považovali za uspěchané a těšili jsme se, že
v tom následujícím, dvacátém prvním, dostaneme rozum a nebudeme
tak spěchat. Jenže rozum se nedostává, k rozumu se musí dospět. No a
s tím dospíváním, s tím máme problémy. A tak spěchají děti, dospělí,
spěchají důchodci. Na téma „nemám čas, jsem důchodce“, koluje
spousta anekdot, kterým se sice zasmějeme, ale jinak jsou smutné,
protože jsou pravdivé. Dokonce i nezaměstnaní často nevědí, kam dřív
skočit. Spěch a shon nás válcují a člověk jim ve svém životě
přenechává zbytečně moc prostoru. Výsledkem je často stres, který
řešíme návštěvou lékárny či jiného zařízení v sousedství. Pokud si
dokážeme toto vše uvědomit, je ještě čas něco změnit. A právě
v prosinci, čase adventu, máme jedinečnou příležitost se na chvíli
zastavit, rozhlédnout se a zamyslet nad smyslem svého konání.
Nečekejme pouze na silácká předsevzetí přijímaná na Nový rok. Jejich
jepičí život nemá nic společného s realitou všedního dne.
Toto téma je tak široké, že by se o něm dalo napsat mnohem více,
jenže kde vzít ten čas…
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ŠANCE PRO ZÁJEMCE O BYDLENÍ
Zastupitelstvo obce Vranov nad Dyjí rozhodlo o prodeji prostor bývalé
školní jídelny v domě č.p. 170 na Komenského stezce. Pro zájemce o
koupi jsou důležité podmínky prodeje:
- uvedené místnosti se budou prodávat včetně příslušných sklepů a
poměrné části společných prostor v domě
- prodej proběhne tzv. obálkovou metodou, rada obce vybere
zájemce s nejvyšší nabídkou, přičemž vyvolávací cena je 200 000 Kč.
Předmět prodeje si lze prohlédnout po dohodě se správcem obecního
majetku Ing. Grundem. Své žádosti (nabídky) doručte na obecní úřad
v zalepené obálce označené heslem „soutěž-170“ v termínu do
31.12.2004. Bližší informace jsou uveřejněné na úřední desce Obecního
úřadu Vranov nad Dyjí.
PLYNOFIKACE OBCE POKRAČUJE
V listopadu a prosinci letošního roku jsme provedli rozšíření
plynovodu v naší obci. V ulici Zátiší má dalších 24 domů a rekreačních
objektů možnost topit, vařit a ohřívat vodu ekologicky, tedy plynem.
Doporučujeme proto dotčeným domácnostem, aby si v zimních měsících
vyřídily stavební povolení na rozvod plynu a připojení spotřebičů. Na
jaře, kdy bude nový plynovod připojen na stávající řád, nebude již nic
bránit využití této čisté energie v uvedené části obce. V jarních měsících
provede stavební firma konečnou úpravu povrchů dotčených stavbou.
VODA A KANALIZACE PRO ZADNÍ HAMRY
Dne 19. listopadu 2004 proběhla důležitá schůzka mezi členy
obecního zastupitelstva a majiteli domů v Zadních Hamrech. Jednání se
týkalo plánované stavby vodovodu a kanalizace v této části naší obce.
Po konzultacích s odborníky jsme dospěli k závěru, že v lokalitě Zadní
Hamry lze likvidaci splaškových vod řešit tzv. tlakovou kanalizací. Ta
bude pracovat na principu jednotlivých domovních čerpacích stanic
s tlakovými čerpadly, která tlačí odpadní vody do sběrného potrubí a
dále pak do stávající gravitační kanalizace v Předních Hamrech.
Domovní čerpací stanice budou součástí hlavní stavby, a tudíž náklady
spojené s jejich vybudováním bude hradit investor celé akce, tj. obec
Vranov nad Dyjí. Současně s kanalizací bychom chtěli v Zadních
Hamrech provést rozvod pitné vody. Zemní práce by tak probíhaly
plynule a s minimální zátěží pro majitele domů v Zadních Hamrech.
Realizace splaškové kanalizace bude podmíněna získáním dotace od
Státního fondu životního prostředí, v jednání o dotaci na vodovod nám
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bude partnerem Ministerstvo zemědělství ČR. Zahájení stavebních prací
předpokládáme na jaře roku 2006.
EVROPSKÝ PRŮKAZ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
V souvislosti se vstupem naší republiky do EU došlo k řadě změn
v podobě různých osobních dokladů. Tzv. „zdravotní kartička“ byla
nahrazena „evropským průkazem zdravotního pojištění“ a každý občan
si ho musí u své zdravotní pojišťovny vyzvednout. Pro naše občany,
pojištěnce VZP, jsme zařídili distribuci těchto průkazů přímo v obci. Na
informačním centru (přízemí budovy zdravotního střediska) si je můžete
vyzvednout ve všední dny u slečny Matulové. Výměnu průkazů
neodkládejte, při výjezdu do ciziny tak předejdete zbytečným
problémům.
VÁNOČNÍ MOTIVY 2004
Národní památkový ústav – správa Státního zámku ve Vranově nad
Dyjí připravuje výstavu soch, obrazů, betlémů a vánočních ozdob z dob
minulých i ze současnosti. Exponáty od lidových i profesionálních
umělců pocházejí z depozitářů státních hradů, zámků a muzeí i ze
soukromých sbírek.
Výstava se koná v bývalé kočárovně před vstupní branou do Státního
zámku Vranov nad Dyjí. Výstava bude otevřena od neděle 19. prosince
do pondělí 20. prosince 2004, dále od neděle 26. prosince do pátku
31. prosince 2004, a to vždy od 14.00 do 17.00 hodin. Pro účastníky
adventního koncertu bude výstava otevřena také v pondělí 20. prosince
2004 od 18.30 do 19.30 hodin. Pro skupiny od deseti osob lze výstavu
zpřístupnit po předchozím ohlášení kdykoliv – do pátku 31. prosince
2004.
ADVENTNÍ KONCERT
Obec Vranov nad Dyjí ve spolupráci se správou Státního zámku ve
Vranově nad Dyjí vás zve na adventní koncert, který se uskuteční
v hudebním salonu Státního zámku ve Vranově nad Dyjí v pondělí
20. prosince 2004. Zahájení koncertu bude v 19.30 hodin. Počet
posluchačů je omezen prostorem koncertní místnosti. Objednávky
vstupenek přijímá správa zámku (telefon 515 296 215) a informační
centrum (telefon 515 296 285).
OCEŇOVACÍ A REALITNÍ KANCELÁŘ
Oznamujeme, že od počátku roku 2005 bude ve Vranově nad Dyjí
v opraveném 3. nadzemním podlaží domu na Náměstí č.p. 47 (zdravotní středisko) působit oceňovací a realitní kancelář.
Náplní její působnosti bude kromě běžné realitní činnosti především
podávání znaleckých posudků o cenách nemovitostí pro účely převodů
nemovitostí, do dědické agendy apod. Dále bude kancelář zajišťovat
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oceňování nemovitostí pro účely bankovní, tedy pro poskytování úvěrů
ze stavebního spoření a pro zřizování hypoték.
Zpočátku bude provoz kanceláře pouze v pondělí a v pátek. Od
dubna 2005 se předpokládá, že úřední hodiny budou rozšířeny. Bližší
informace mohou být ještě před zahájením provozu poskytnuty
zástupcem kanceláře na mobilním telefonu 602 566 731.
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2005
Dne 1.1.2005 nabude účinnosti obecně závazná vyhláška obce
Vranov nad Dyjí č. 1/2004. Je to úplné znění vyhlášky o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Touto vyhláškou se mění sazba z letošního ročního poplatku 460,- Kč
na 399,- Kč pro osobu, která má v obci trvalý pobyt a osobu, která má
ve vlastnictví stavbu nacházející se na území obce určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci.
Poplatek se skládá ze dvou částí. Jedna část vychází ze skutečných
nákladů na sběr a svoz (bez odstranění) netříděného komunálního
odpadu za rok 2003 (podklady od firmy .A.S.A. EKO Znojmo). Ke
snížení nákladů oproti roku 2002 došlo zejména z důvodu změny
zimního týdenního svozu na čtrnáctidenní od 1.1.2003, větší kázně
občanů při třídění odpadu.
V druhé části poplatku – předpokládané náklady v roce 2005 – je
zohledněn příspěvek na tříděný odpad od podnikatelů na základě
uzavřených smluv v roce 2004. O předpokládanou částku tohoto
příspěvku je snížena zákonem daná maximální předpokládaná výše
nákladů.
K další změně oproti letošnímu roku dochází také ve splatnosti
poplatku. Podle vyhlášky bude poplatek splatný ve dvou
splátkách bez vyměření do 28.2.2005 a do 31.8.2005. Poplatek
může být zaplacen i jednorázově. Není umožněna úleva na poplatku.
Osvobozeno od poplatku za komunální odpad je třetí a každé další dítě
do 18 let v rodině.
ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Zimní údržba místních komunikací je zajišťována podle plánu zimní
údržby ve dvou pořadích podle důležitosti.
Sjízdnost komunikací zařazených v prvním pořadí důležitosti musí být
zajištěna do 4 hodin od skončení sněžení nebo od vzniku náledí. Jedná
se o komunikace spojující zařízení veřejného zájmu a budou udržovány
v tomto pořadí: Náměstí, škola – Komenského stezka, hasičská
zbrojnice, Zátiší, Bítovská, Junácké údolí, Havlíčkovo nábřeží, Benátky,
Přední a Zadní Hamry.
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Sjízdnost komunikací zařazených v druhém pořadí důležitosti je nutno
zajistit do 12 hod. Zde jsou zařazeny komunikace se společenskou
nutností a významem, spojující jednotlivé části obce: část Benátek, část
Zadních Hamer, Bělidla a komunikace ke hrázi přehrady.
Jen s obtížemi lze předpokládat vývoj počasí a provozuschopnost
techniky. Budeme se ale snažit v maximální možné míře udržet
sjízdnost místních komunikací. Přesto prosíme obyvatele Vranova
o pochopení, pokud se nám tento úkol nebude dařit plnit.
VÁNOČNÍ STROM
Jeden ze symbolů Štědrého dne a celých vánočních svátků je pro
mnohé z nás právě ozdobený stromeček, který se stal neodmyslitelnou
součástí Vánoc.
Odkud se k nám vlastně vánoční strom dostal?
Po celý středověk se nedochovaly žádné zmínky o vánočním stromku.
Katolická církev považovala zdobení stromků za pohanský zvyk a až do
přelomu 16. a 17. století ho krutě pronásledovala. Až na samém konci
16. století se církev s vánočním stromkem smířila a přijala ho za symbol
Vánoc.
První zpráva o osvětleném vánočním stromku uvnitř domu se
objevuje v roce 1570 v brémské kronice. V 16. století se vánoční
stromeček začal šířit po území Německa a v roce 1816 se jim zdobil i
císařský dvůr ve Vídni. U nás se poprvé vánoční stromeček rozsvítil
v pražské vile ředitele stavovského divadla Jana K. Liebicha roku 1812.
Na Moravě se začal objevovat až počátkem 20. století. Zvyklost stavět
vánoční stromky na veřejných prostranstvích se v evropských zemích
ujala po první světové válce. Na českém území se podle dochovaných
zpráv postavil veřejný stromeček v Plzni roku 1925 a o rok dříve v roce
1924 v Brně.
V naší obci se začala psát historie stavění vánočního stromu v roce
1998. A tak letos již po sedmé byl na Náměstí přivezen tentokrát statný
smrk pichlavý (stříbrný). Přes
šedesát let byla jeho domovem
zahrada u vily „Audy“. V letošním
roce však musel své místo
opustit, protože svojí velikostí
ohrožoval statiku domu.
Troufám si říci, že nyní strom na
Náměstí „sedí“, jako by tam byl
odjakživa, ale jeho přesunutí na
místo
samé
nebylo
nijak
jednoduché. Původně měřil asi 12
m, na místě byl tedy odborníky
zkrácen, upraven a připraven
k převozu.
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Už při svém příjezdu na Náměstí byl ohodnocen řadou kolemjdoucích,
vysloužil si nejen obdiv, ale okolí bylo ujištěno, že určitě nevydrží nápor
větru.
Jedni soudili, že otvor pro umístění je příliš velký, jiní naopak soudili,
že není dost hluboký. I přes náročnost při jeho stavbě se po
několikahodinovém úsilí a použití různých technik na svém místě
vzpřímil v celé své kráse.
My, kteří jsme byli bezprostředně u toho, jsme si oddechli, přeslechli
jsme řadu jedovatých připomínek a odměnou nám byla rozzářená očka
dětí, které vánoční strom ozdobily. Z jejich pohledů se dalo vyčíst, že
myslí na to, jestli letos zase přijde …
A my dospělí, zkusme se u rozsvíceného vánočního stromu zastavit,
zapomenout na všední starosti, zlost a přetvářku a vdechněme kouzlo
neopakovatelných svátků roku, které jsou příležitostí k milému úsměvu,
radosti a odpouštění.
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
GO A REGIONTOUR – VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU V BRNĚ
Dokonalý přehled o cestovním ruchu a možnostech aktivního trávení
volného času u nás i v zahraničí, to vše opět nabídnou veletrhy GO a
REGIONTOUR 2005.
Od 13. do 16.1.2005 se na brněnském výstavišti představí ucelená
nabídka cestovního ruchu.
Poslední ročník veletrhů potvrdil jejich
pověst prestižní akce. Výrazně vzrostl zájem zahraničí, odkud přijela
více než pětina vystavovatelů. GO a REGIONTOUR se každoročně
účastní všechny významné české cestovní kanceláře i řada
zahraničních, všechny kraje ČR, zahraniční města a regiony, zahraniční
touroperátoři a úřady pro cestovní ruch z tuzemska i zahraničí,
cestovatelé, zástupci české politické špičky a další. Všechny tyto
skutečnosti dělají z veletrhů GO a REGIONTOUR obchodní a informační
centrum pro všechny oblasti cestovního ruchu.
Pro rok 2005 jsou připravována speciální témata, jimž bude věnována
zvýšená pozornost. Jde o pěší turistiku, jejíž popularita stoupá
v celosvětovém měřítku, muzea a galerie – kulturní zážitky z cestování,
tedy oblast poznávacích zájezdů a dalšího vzdělávání. Poslední
zvýrazněné téma veletrhů Aktivní a zdravá dovolená je velmi
aktuální. Už několik let je kladen důraz na aktivní trávení volného času,
péči o zdraví, relaxaci apod. V nabídce veletrhů budou zastoupena
i další témata ať už formou doprovodných přednášek a seminářů, nebo
v podobě speciálních expozic. Vranovsko bude zastoupeno na tradičním
místě v pavilonu „B“ brněnského výstaviště.
VSTUPNÉ
vstupenka pro odborné návštěvníky zakoupená návštěvníkem u
pokladny (čt, pá)
350,- Kč
firemní pozvánka (vstupné hradí vystavovatel, který návštěvníka
pozval, formuláře pozvánek obdrží všichni vystavovatelé v listopadu)
200,- Kč
vstupenka pro rodinu
120,- Kč
celodenní vstupenka pro veřejnost (so, ne)
60,- Kč
zlevněná vstupenka
30,- Kč
vstupenka senioři
1,- Kč
Dovolujeme si všem provozovatelům ubytovacích kapacit a
provozovatelům turisticky atraktivních míst v našem mikroregionu
Vranovsko nabídnout možnost jejich prezentace (zdarma) na tomto
brněnském veletrhu cestovního ruchu.
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Věřme, že alespoň někteří poskytovatelé služeb využijí této možnosti
se zviditelnit a přilákají tak na Vranovsko další turisty.
Budete-li mít zájem, přineste vaše propagační materiály (letáky,
vizitky, pohlednice, CD ROMy a jiný materiál) do 17. prosince 2004 na
Turistické informační centrum ve Vranově n/Dyjí.

INFORMACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
ANKETA MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA
V minulém čísle Vranovského zpravodaje knihovna zveřejnila výsledky
nejoblíbenější knihy v České republice. Nyní knihovna uvádí pořadí
deseti nejoblíbenějších českých autorů:
1. místo Lanczová Lenka
16. místo Miler Z., Doskočilová H.
2. místo Foglar Jaroslav
17. místo Sekora Ondřej
3. místo Němcová Božena
18. místo Hašek Jaroslav
4. místo Jirotka Zdeněk
19. místo Frýbová Zdena
5. místo Čapek Karel
10. místo Erben Karel Jaromír
Seznam nejoblíbenějších českých autorů najdete v Místní knihovně.
UČÍM SE ZVLÁDNOUT POČÍTAČ
Vlastním doma počítač, chodím kolem něho, koukám, jak to mé děti
zvládají. Využila jsem nabídku knihovny a ve volném čase se tam s PC
seznamuji. Díky paní knihovnici je práce na počítači pro mne novým
poznatkem, kterého využiji při každodenní práci v zaměstnání.
čtenářka knihovny
I vy můžete přijít zkusit práci s počítačem.
UZAVŘENÍ KNIHOVNY
Knihovna oznamuje, že od 27. 12. do 31. 12. bude uzavřena
z důvodu čerpání dovolené.

KULTURNÍ OKÉNKO
POZDRAV SLUNCI
Již podruhé pozvaly děti ze základní a mateřské školy 10. listopadu
širokou veřejnost na akci pod názvem Pozdrav slunci. Před školkou
obdrželi malí i větší školáci rozžaté lampiony, symbol sluníčka, a po
17. hodině se průvod vydal na Náměstí a k Pážecímu domu, kde přes
sto účastníků zhlédlo kulturní vystoupení dětí z MŠ a ZŠ. Paní Boudová
připravila pro všechny přítomné bohaté pohoštění, za což jí patří
poděkování.
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POSEZENÍ S DŮCHODCI
V pátek 12. listopadu v 17 hodin si dala kulturní komise dostaveníčko
s důchodci v restauraci Zámeckého hotelu. V úvodu vystoupily děti
z 1. stupně ZŠ pod vedením paní učitelky Pollákové a Dobešové
s kulturním programem. Ctirad Pisk, žák 9. třídy, zaujal seniory vtipnou
ukázkou z prózy L. Kubaly „Buď fit!“ Poté se prostorami Zámeckého
hotelu rozezněly melodie 60. let 20. století, ale i písně na přání v podání
skupiny Duo Amadeus. Na tanečním parketu každý na chvíli zapomněl
na starosti všedních dnů. Touto cestou chceme poděkovat paní
Sklenářové, J. Blahušové a M. Králové za pohoštění, které pro tuto
příležitost připravily.
MARTINSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
V pátek 12. listopadu zněla od 20. hodiny v restauraci Zámeckého
hotelu hudba v rytmu disco.
Martinská taneční zábava /s překvapením/ , na kterou
kulturní
komise pozvala vranovskou veřejnost, se rozproudila až kolem
22. hodiny. Vstupenky, které se prodaly, byly slosovatelné. Zlatý hřeb
večera nastal hodinu před půlnocí. Čtyřkilový dárkový balíček
(martinskou husu) převzala šťastná majitelka vítězné vstupenky paní
Lída Štanclová. Vítězce blahopřejeme.
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Připravujeme:
22.12.2004
28.11.2005
05.12.2005
12.12.2005

18.00
20.00
08.00
20.00

Zpívání pod vánočním stromem
Obecní ples
Masopust /masky po obci/
Masopustní merenda

Vážení spoluobčané,
Děkujeme vám všem, kteří jste se podíleli v tomto roce na rozvoji
kultury v naší obci finančními i věcnými dary , a věříme, že nám
zachováte svou přízeň i v nadcházejícím období.
Protože se blíží Vánoce, svátky klidu a míru, přejeme vám v novém
roce pevné zdraví, rodinnou pohodu a štěstí v osobním životě.
Kulturní komise Rady obce Vranov nad Dyjí.

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
DRAKIÁDA
V sobotu 23. října 2004 proběhl na pláži Vranovské přehrady již
7. ročník Vranovské drakiády. Počasí si na tento den přichystalo takřka
idylické letní podmínky, ale slabý vítr způsobil, že dostat draka do
vzduchu byl téměř nadlidský úkol. Přesto se to některým, alespoň na
chvíli, podařilo. Porota letos vyhlásila jediného vítěze. Stal se jím Viktor
Raška, jehož drak zvládl náročné podmínky ze všech nejlépe.
Fotografie z drakiády najdete na www.zs.vranovnd.indos.cz .
PAMÁTNÍČEK PANÍ HELGY WEISSOVÉ POOTEVŘEN…
Žáci ze Základní školy ve Vranově nad Dyjí zajímající se o osudy dětí
z terezínského ghetta v rámci projektu MŠMT (konkrétně se jedná
o kamarádky a kamarády zapsané v památníčku paní Helgy Weissové,
vedeném v Praze a Terezíně v letech 1939 – 1943, dnes akademické
malířky) navštívili 29. listopadu t.r. spolu se svými učiteli Památník
Terezín, aby získali více informací přímo v místech, kde se kruté osudy
odehrávaly.
V Muzeu ghetta se děti vranovské školy nejprve setkaly s paní Martou
Kottovou, která je zaujala nejen svou osobností, ale i velmi působivým
a poutavým vyprávěním o těžkém a strastiplném životě tisíců dětí
v terezínském ghettu během 2. světové války, kde sama několik let
prožila spolu s Helgou Weissovou, tehdy jako dvanáctileté dívky.
Děti měly v prostředí, jež živě připomínalo tehdejší útrapy, spoustu
zvídavých otázek, na které paní Marta ochotně odpovídala.
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Druhý den se osobně poprvé setkaly i s paní Helgou Weissovou při
zajímavé besedě v Praze. Zde si vzájemně upřesňovaly informace
o osudech dětí zapsaných v památníčku paní Helgy.
Nakonec si děti prohlédly Staré Město Pražské a navštívily i Starý
židovský hřbitov.
O všechny události se živě zajímaly.
S paní Helgou i Martou se opět setkají na vernisáži výstavy
„Kamarádky a kamarádi malé Helgy…“ 9. prosince t.r. v galerii Doré ve
Vranově nad Dyjí, kde se uskuteční první zveřejnění kresbiček a zápisů
z památníčku paní Helgy. Výstava potrvá do 22. ledna 2005, bude
otevřena denně od pondělí do soboty od 15 do 17.30 hodin.
Na vernisáž byla pozvána i Česká televize, jejíž reportéři doprovázeli
děti vranovské školy po celou cestu za osudy dětí terezínského ghetta.
Události kolem památníčku paní Helgy zdokumentují v pořadu ČT 1
„Reportéři ČT“, který diváci budou moci zhlédnout v prosinci.
POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU
Žáci a učitelé naší školy zvou srdečně rodiče a veřejnost na vánoční
besídku, která se uskuteční v úterý 21. prosince od 16.00 v tělocvičně
školy.

Účastníci 7. ročníku Vranovské drakiády
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SPORT VE ŠKOLE
FLORBAL
Na začátku listopadu se opět naplno rozběhl další ročník Šumenské
florbalové ligy, ve kterém mezi sebou soupeří družstva mladších a
starších žáků základních škol našeho regionu. K dnešnímu dni jsou
známy výsledky celkem pěti turnajů, které se odehrály dvakrát
v Šumné, jednou v Bítově, ve Vranově a v Lubnici.
Naši mladší žáci si zatím ve své skupině drží druhou příčku. Pokud
v dalším kole porazí družstvo Bítova, zajistí si tak postup do
závěrečného finálového turnaje. V soutěži střelců si zatím velmi dobře
vedou Pavel Kratochvíl (10 branek) a Zbyněk Watzinger (8 branek),
kterým průběžně patří 2. a 3. místo.
Mužstvo našich starších žáků je po dvou odehraných turnajích na
celkovém 2. místě a Petr Železný zatím vládne tabulce střelců se
17 trefami.
Všechny výsledky a fotografie najdete na www.zs.vranovnd.indos.cz .

SKP VRANOV NAD DYJÍ
Výsledky zápasů mužstev SKP Vranov nad Dyjí
Okresní soutěž IV.A – muži
10. kolo

Vranov
- Slatina
branka: Jurčík 2x, Soukup, Pecina, Jančuška

5:1

(2:1)

11. kolo

Hostim

-

Vranov

3:0

(1:0)

12. kolo

Vranov

-

Pavlice B

0:1

(0:1)

Okresní soutěž skupina „A“ – žáci
10. kolo
11. kolo

Vranov
Bantice

-

Hatě
Vranov
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14:00
4:4

OSTATNÍ
JE PÁLENÍ ROSTLINNÉHO ODPADU NUTNOSTÍ?
Znovu jsem byla vedením obce oslovena, abych občanům naší obce
připomněla zákon o ochraně ovzduší, a to zejména pasáž spalování
rostlinného odpadu. Místo opětovného připomínání zákona jsem zvolila
formu zamyšlení.
Vranov nad Dyjí byl donedávna mimo jiné znám i tím, že v období
topné sezóny je zahalen do žlutavého oparu. Obec vynaložila nemalé
finanční prostředky na zavedení plynu. Kolik občanů se na plynové
vedení připojilo je jedna věc, ale opar různého zabarvení nad obcí
zůstal. Příčinou je nejen kouř z komínů, ale hlavně oblaka dýmu ze
spalování rostlinného odpadu. Pochopitelně, na ohraničeném a
otevřeném ohništi lze spalovat suchý rostlinný odpad, ale v obci je
tento odpad spalován i mokrý, nemluvě o dalších materiálech včetně
PET lahví apod.
Víme o občanech, kteří toto provádí, ale domníváte se, že je řešením,
aby pověřený pracovník obecního úřadu běhal z jedné strany obce na
druhou s pokutovým blokem?
Jistě, jsme na vesnici, není nic protizákonného, když někdo spaluje
hromádku suchého listí nebo suché trávy. Je to však odvislé od velikosti
pozemku. Někdo má rostlinného odpadu méně, jiný více. Omluvou není
to, že někdo spaluje právě vytrhaný plevel „když jsou všichni v práci“ –
co když sousedka právě pověsila prádlo, nebo si v okolí hrají malé děti
či dokonce v kočárku usíná miminko? Argumentem není ani :“ ten vedle
pálí taky“. Příkladem k zamyšlení je i celodenní pálení na ohništi, ale
tento občan má spalování zřejmě jako hobby a jeho soused nemůže
celé prázdniny používat terasu, pokud nechce dýchat kouř, nemluvě
o větrání a sušení prádla. Názor „kouř jde směrem k řece a ta ho
stáhne“- posuďte sami. Důvod nevidím ani v tvrzení „ať mi obec ukáže,
kam to mám dávat!“.
Existuje způsob kompostování, větve po ořezu lze štěpkovat a nechat
uschnout, papír lze uložit do popelnic či kontejneru, případně do
Sběrných surovin.
Vrcholem bezohlednosti vůči svému okolí je zapálit právě shrabané
mokré listí nebo jiný rostlinný odpad, přivážet si na svůj pozemek celý
vlek odpadového materiálu, naložit ho do plechového sudu a celý den
ho postupně pálit.
Nechtějte, aby obec musela vyčlenit shromaždiště rostlinného odpadu
a jakékoliv pálení vyhláškou zakázat, byli bychom sami proti sobě.
K zamyšlení je i to, kolikrát musely v letošním roce zasahovat
hasičské jednotky právě kvůli pálení rostlinného odpadu.
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Mějte na paměti :
Jak se já budu chovat ke svému okolí, tak se okolí bude chovat ke
mně.
Lhostejnost v tomto případě svědčí o hlouposti.
Marta Miklíková
A.M.I.M.S.
Téměř všichni se už asi setkali s brožurkami, které jsou vydávány ve
Fatymu. Mnohé z nich byly připraveny k vytisknutí na vranovské faře.
Publikací, které za posledních pět roků byly vydány, je už více než sto.
Jedná se především o srozumitelné, čtivé brožurky, které jsou obvykle
spojeny s duchovní tematikou a jednoduchou formou pojednávají
o skutečnostech, které mohou v člověku upevňovat rozhodnutí pro
dobrý život.
Od letošního roku má vydavatelství svůj nový název A.M.I.M.S., což
jsou začáteční písmena latinského textu, Apostolatus Mariae
Immaculatae Matris Spei. Česky to znamená: Apoštolát Panny Marie
Neposkvrněné – Matky Naděje. Tento název je odvozen od sochy Panny
Marie Matky Naděje, která je uchovávána ve vranovském kostele.
Každý měsíc u této sochy bývá poutní setkání Nový Jeruzalém, a to
vždy 15. v měsíci.
Z nejnovějších brožurek bychom rádi vaší pozornosti doporučili např.
Pojď na pouť. Jedná se o volné pokračování velmi žádané brožurky Pouť
do Říma od A do Z. Dále třeba Soužití či soužení. Je to brožurka, která
humorným způsobem převádí jednu z myšlenek svatého Františka
z Assissi do uspořádání hodnot běžného života. Tuto brožurku chystáme
jako dárek při Tříkrálové sbírce. Ten kdo by se chtěl blíže seznámit
s publikační činností A.M.I.M.S., tak ji v celém rozsahu najde buď přímo
na faře, anebo na internetové stránce Fatymu: www.fatym.com.
Děkujeme všem, kteří nám v tomto díle pomáhají.
P. Marek Dunda
ČESKÁ VÁNOČNÍ MŠE KOLEDOVÁ VE VRANOVĚ
Milovníkům sborového zpěvu chceme doporučit bohoslužbu v neděli
9. ledna v 9.15 ve Vranově ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Vystoupí při ní totiž pěvecké sdružení Vítězslav Novák ze Znojma.
Tentokrát zazpívají Českou vánoční mši koledovou od Karla Hradila.
Stalo se již tradicí, že tento smíšený sbor dvakrát ročně obohatí
nedělní sváteční liturgii svým zpěvem. Pod vedením nového sbormistra
pana Lukáše Janírka se mění tvář celého souboru. I nadále zpívají
s radostí, vždy však můžeme u nich počítat s něčím novým. Při letošním
poděkování za úrodu na svatého Václava nás překvapili svými novými
slušivými kostýmy a nezvyklým nacvičením exotické písně, kterou
předvedli jako přídavek.
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Nezbývá tedy než pozvat všechny ty, kteří si rádi poslechnou něco
pěkného a ocení snahu těch, kdo se snaží předávat radost skrze hudbu
a zpěv.
P. Marek Dunda

ZAJÍMAVOSTI O VRANOVĚ NAD DYJÍ
DOMY
Budova fary (u kostela)
– č.p. 20, dvojpodlažní, široce
podsklepená
barokní
stavba
s mělkými bočními křídly a
valbovými střechami. Nechal ji
postavit Michal Heřman Althann
na místě staršího objektu okolo
roku 1720. Na okraji farského
dvora empirová stavba kolny
svědčící o dodatečných úpravách na přelomu 18. a 19. století. Sídlo vranovského duchovního a centrum farského hospodářství,
spolu
s kostelem
Nanebevzetí
Panny
Marie
pohledová dominanta obce.
Budova mlýna (vlevo při vjezdu do obce ze serpentin) – č.p. 57,
tříkřídlý objekt rozložený kolem vydlážděného vnitřního dvora se
složitou prostorovou i hmotovou skladbou obytné i užitkové části.
Technická zařízení včetně mlýnského náhonu se zachovala jen
v náznaku. Mlýn byl postaven Michalem Heřmanem Althannem v roce
1703, v roce 1745 přebudován Marií Annou Pignatelli, která nechala při
této příležitosti osadit na jeho dvojštítové průčelí vlastní erb, sdružený
s erbem jejího manžela Michala Jana III. z Althannu. V roce 1782 byl
hluboko pod svou reálnou cenou prodán do emfyteutické držby Michalu
Gottfriedovi za 1300 zlatých a 344 zlatých roční činže. Od té doby je
v soukromých rukách.
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Tzv. pážecí dům (mezi Hotelem pod zámkem a Country salonem) –
č.p. 44, patrový, se středověkými valeně zaklenutými stropy a
středověkým průjezdem. V přízemí prostory s kříženými i valenými
klenbami s lunetami a vytaženými hřebínky. V patře velké místnosti se
štukovými nástropními zrcadly z první třetiny 18. století. Kvalitní fasáda
dvorního traktu orientovaného směrem k zámku pochází ze stejné
doby, fasáda dnešního průčelí je mladší, pozdně barokní, již s některými
klasicizujícími prvky, a byla vytvořena přibližně v třetí čtvrtině 18.
století. Architektonicky mimořádně hodnotný barokní dům – v kontextu
vranovského městečka. Jeho dispoziční souvislosti, zejména v prvním
patře, jsou dosti neobvyklé – zejména úzké propojení chodby a
neobvykle velkých, štukou pojednaných místností je prvkem užívaným
spíš v palácové architektuře. Svědčí o tom, že dům, jehož přízemí
tvořilo jakési provozní zázemí, zřejmě nebyl zamýšlen pro standardní
měšťanské bydlení. Archivní průzkum zkoumající jeho historii nebyl
dosud proveden, současný spekulativní název „Pážecí dům“, naznačující
jeho původní funkci, tedy není ověřen. Spolehlivě lze jen konstatovat
jeho využívání ve 20. století. Zhruba v jeho první třetině se v něm
zčásti bydlelo, byl tu ale umístěn i úvěrový ústav (spořitelna) a
mateřská škola. Za druhé světové války v něm ve velkých místnostech
prvního patra pořádali vranovští Němci různé společenské akce. Po
jejím skončení bylo i první patro přeměněno na byty a přízemí sloužilo
obchodům (prodej zeleniny, oděvů, potravin apod.).
Tzv. Pitourův dům (dnešní Hotel pod zámkem) – č.p. 45, měšťanský
v jádru středověký dům s valeně zaklenutými sklepy. V přízemí a
v prvním patře některé místnosti s křížovou klenbou dokumentující jeho
vývoj v období renesance a v baroku. Průčelní fasáda, provedená v roce
1910, nese prvky pozdní vídeňské secese. Dva druhotně osazené erby
ve štítu i pod ním novověké datování – 1524 – dokladují starší původ
domu. Ten byl podle zprávy nadučitele Franze Fuchse z roku 1878 –
obytným stavením „Edelhofu“, to je svobodného šlechtického dvora
patřící rodu von Pointner. K roku 1615 je na něm připomínán „panský
služebník“ Michal Peitner (Pointner). V roce 1766 však neznámý Urban
von Pointner, asi Michalův potomek, dům vyměnil s vranovskou
vrchností za dnes přehradou zatopený Wieshof (který pak přeměnil na
„Pointnerhof“, později na „Pointnermühle“). Bývalý „Edelhof“ se stal
panskou hospodou přecházející na další majitele. Posledním
předválečným majitelem vlastníkem byl řezník Johann Trinkel,
provozující v jeho přízemní části hostinec „U černého orla“. Ten provedl
v roce 1934 půdní dostavbu a nad asi pointnerovskými erby, do horní
části průčelního trojúhelníkového štítu, umístil svůj monogram JT se
dvěma putti přidržujícími květinovou girlandu.
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NĚCO PRO BYSTRÉ HLAVY
Zadání úkolu:
Pokuste se vystopovat logicky správné řetězce čísel, písmen nebo
znaků a doplnit jejich chybějící články.
(určeno především mladším čtenářům)
Úkol A

Úkol B

Úkol C

Úkol D

(Řešení najdete v příštím čísle zpravodaje.)
Řešení z minulého čísla zpravodaje:
Hádanky:
1. Já. 2. Oči. 3. Slepí. 4. Porcelánový nebo hliněný hrnek. 5. Dikobraz
Hlavolam:
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ŠPETKA HUMORU
PERLIČKY Z JZD
Žádám o přidělení krávy, která je březí po předsedovi, který se
odstěhoval.
Kdo nemá ještě orazítkovaná vejce, nechť tak učiní nebo mu
propadnou.
Dne 17. t.m. bude proveden soupis prasat. Dostavte se všichni včas.
V kulturním domě se staví kamna. Žádáme občany o brigádu. Trouby
jsou na MNV.
Upozorňujeme na setí jařin. Kdo je osel, ať se přihlásí…
Předseda telefonuje zootechnikovi: „Chcípl nám vůl, máme koupit
nového nebo počkat na Tebe?“
V otázce prodeje se ženou souhlasím, můžete si pro tu svini přijet
kdykoliv.
Výzva k občanům: „Vybírá se poplatek za plemenného býka a za
kominíka!“
Žádám vás o povolení přestavby stodoly na bytovku. A to tak, že
předek nechám stát a hýbat budu jenom zadkem.
Žádám o poukaz na therový papír. Důvod: Prší mi na kozy.
Občan, který ukradl v drůbežárně vejce, bude za ně popotahován až
před MNV.
Upozorňujeme družstevníky, že již třetí den je na návsi fůra hnoje.
Nebude-li odstraněna, vloží se do toho národní výbor.
Exekuce nemohla býti provedena. Poplatnice má jen dvě kozy a na ty
si nedá sáhnout.
Kdo má zájem o nové brambory, dostaví se na pole, kde mu bude
nakopáno přímo do pytle.
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