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SSLLOOVVOO  ÚÚVVOODDEEMM  
  

Kdysi kdosi spočítal, že člověk stráví čekáním v průměru pětinu svého 

života. Je to hrozné zjištění, ale připomínám, že je to v průměru. Každý 
se hned obrátí do sebe a pokouší se zhodnotit, zda on ten průměr kazí, 
nebo vylepšuje. Ale jen si zkuste vzpomenout, jak se ty minuty a 
hodiny čekání během jediného dne nastřádají. Čekáme na zastávce 
autobusu, čekáme ve frontě už ne na banány, ale na kus buřta, 
zlevněného v akci. Čekáme, až skončí reklama v televizi a začne další 
„céčkový“ film. V době nedávno minulé řada lidí čekala na lepší časy, 

protože jim to bylo slibováno. Se založenýma rukama čekají dál a učí to 
i své děti. Nyní čekáme na léto, abychom se konečně ohřáli a dobili 

baterie. Ale v nesnesitelném horku už budeme  čekat na podzim plný 
barev a životního moudra na straně jedné a smutku ze zkracujícího se 
dne na straně druhé. Proto budeme čekat na zimu, Vánoce, čas klidu a 
pohody. Jenže ta neskončí v lednu, vleče se dlouhé měsíce a my 
netrpělivě čekáme na jaro, symbol naděje, vůní a chuti do života. 

Zaskočí nás však jarní únava, vitamínový dluh, od kterého nám pomůže 
až letní slunko, na které tak netrpělivě čekáme. 

Takže ta pětina života, strávená čekáním, není vůbec přehnaná. 
Rekordy v čekání drží rybáři, myslivci, zahradníci, (…). Občan Vranova 
nad Dyjí čeká od Zpravodaje užitečné informace. Určitě se dočká… 
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IINNFFOORRMMAACCEE  ZZ  OOBBEECCNNÍÍHHOO  ÚÚŘŘAADDUU 

 
OPRAVA BUDOVY RADNICE 
Koncem května byla zahájena plánovaná oprava budovy radnice ve 

Vranově nad Dyjí. Půjde především o výměnu vadných částí krovu,  

výměnu střešní krytiny a klempířských prvků a také o opravu fasády. 
Práce prováděné firmou ATYS Znojmo by měly být dokončené do  
30. června. Část nákladů na opravu radnice bude hrazena z dotace 
Jihomoravského kraje, a to z Programu rozvoje venkova. 

 
PRACOVNÍ ÚŘAD SE STĚHUJE 

   V průběhu měsíce srpna 2005 opustí úřad práce a pracoviště státní 
sociální podpory kanceláře v přízemí radnice ve Vranově nad Dyjí a 
přestěhují se do nově opravené budovy pošty. Původní prostory, které 
obec těmto subjektům pronajímala, budou rovněž opravené a poslouží 
potřebám obecního úřadu. 

 
DOMÁCÍ PÉČE 

Obec Vranov nad Dyjí podpořila vznik agentury domácí péče, která ve 
spolupráci s praktickými lékaři, Nemocnicí Znojmo a zdravotními 
pojišťovnami bude schopna tuto péči v domácnostech pacientů 
zajišťovat 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Zdravotní sestra převezme 
pacienta do domácí péče v okamžiku jeho propuštění z nemocnice, 

přičemž bude seznámena s jeho zdravotním stavem a požadavky na 
jeho domácí léčení. Další doléčení pacienta tak bude probíhat doma pod 

odborným dohledem, čímž se sníží i stresové zatížení konkrétního 
člověka. 

 
PROBLÉMY S ODPADY 
Obec Vranov nad Dyjí má zavedený systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který 

upravuje obecně závazná vyhláška obce č. 5/2003 o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem. 

Obec má v rámci uvedeného systému zřízených jedenáct sběrných 

míst, kde umožňuje třídit tyto komodity: směsné sklo, papír a plasty. Je 
pravda, že loni s nárůstem množství odpadu (do systému byli zapojeni i 
místní podnikatelé) nestačily kapacity kontejnerů na tříděný odpad. 

Není totiž v našich silách zajistit vyvážení kontejnerů mimo svozový 
plán. V letošním roce jsme již s předstihem posílili většinu sběrných 
míst o kontejnery na plasty a papír a zřídili dvě nová při vjezdu na 
Havlíčkovo nábřeží a do Zátiší. Z technických důvodů na žádost svozové 
firmy bylo přestěhováno sběrné místo z Benátek na prostranství naproti  
penzionu Relax v Předních Hamrech.  
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Vozidlo, které provádí svoz tříděného odpadu, je úctyhodných 

rozměrů, a proto apelujeme na majitele automobilů, aby hlavně  
v úzkých ulicích (Přední a Zadní Hamry, Zátiší) neparkovali na 
komunikacích a neznemožňovali tak vývoz odpadu. 

S ohledem na množství odpadu jsou také posilovány kontejnery na 
komunální odpad pro chataře a chalupáře. Upozorňujeme na 
skutečnost, že není dovoleno ukládat do těchto kontejnerů stavební 
odpad. Svozová firma takto naplněný kontejner nemůže vyprázdnit a 
původce odpadu bude pokutován za porušení obecně závazné vyhlášky. 
V souladu s čl. 3, odst. 6 výše citované vyhlášky musí původce 
stavebního odpadu tento odpad odvézt a uložit sám na řízenou skládku 

na vlastní náklady.  
Co se týče udržování pořádku okolo kontejnerů, chtěli bychom 

požádat občany, podnikatele a majitele rekreačních objektů, aby 
neodkládali odpad vedle plných kontejnerů, jak se stávalo zejména 
v Zátiší.  

Dále jsme se setkali ještě s jedním případem neukázněnosti občanů, a 
to s přemísťováním kontejneru, při kterém došlo k jeho poškození.  

Kromě svozové firmy a pracovníků obce není nikdo oprávněn 
s kontejnery hýbat.  

I přes tyto problémy bychom chtěli zdůraznit, že došlo k  výraznému 
zlepšení v oblasti udržování pořádku v blízkosti kontejnerů a v množství 
vytříděného odpadu. Případné snížení množství komunálního odpadu 
(zbytkového odpadu po vytřídění) se projeví v podobě nižšího poplatku 

za komunální odpad v dalším období. 
 
ZÁKAZ VOLNÉHO POBÍHÁNÍ PSŮ  
V současné době se v naší obci stále více objevuje volné pobíhání psů 

a dalšího domácího zvířectva. 
Upozorňujeme občany na Vyhlášku č. 3/1998 Obce Vranov nad Dyjí, 

kde je mimo jiné uvedeno omezení volného pohybu psů v současně 

zastavěném území obce a úplně omezuje volný pohyb 
hospodářského zvířectva na celém území obce. 

Zastavěným územím obce se rozumí katastrální území obce, které je 
trvale zastavěno nebo na základě stavebního povolení k trvalému 
zastavění určeno a dále do něj patří plochy, které s plochami 

zastavěnými či k zastavění určenými jednoznačně souvisejí a jsou 
užívány pro bydlení, výrobu, služby, rekreaci, dopravu a další 

nezemědělské účely. ( Tedy např. i prostor a okolí hráze Vranovské 
přehrady, cesta z Předních do Zadních Hamer, Ptačí vrch atd.) 

Volný pohyb psů znamená jakýkoliv pohyb psů bez vodítka. 
Mimo současně zastavěné území obce je volný pohyb psů možný 

pouze v přítomnosti majitele. 
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Uvedená Vyhláška č. 3/1998 se nevztahuje na volný pohyb psů a 

hospodářského zvířectva na oploceném nebo jinak zabezpečeném 
pozemku ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby. 

Porušení ustanovení této Vyhlášky lze kvalifikovat  jako přestupek  

s pokutou do výše Kč 30 000,-. 
Protože je v současné době tato Vyhláška obyvatelstvem neustále 

porušována, budou zjištěná porušení výše uvedených ustanovení  
pokutována na místě blokovou pokutou ve výši 1 000 Kč. 

 

MMÁÁTTEE  ZZÁÁJJEEMM  OO  SSTTRRAAVVOOVVÁÁNNÍÍ  VVEE  ŠŠKKOOLLNNÍÍ  JJÍÍDDEELLNNĚĚ  MMŠŠ  ??  
Pokud máte zájem o stravování v jídelně MŠ, oběd pro dospělou 

osobu činí 45 Kč. Důchodcům, kteří nejsou schopni si oběd odnést, 
bychom zajistili donášku až do domu. V tomto případě by ovšem občan 

musel doplatit 9 Kč navíc. Průzkumem zjišťujeme Váš zájem, abychom 
podle počtu zájemců zařídili  službu až do domu – přihlásit se můžete 
nejpozději do 30.6.2005.  

Bližší informace Vám sdělí ředitelka MŠ paní Mahrová nebo pracovnice 
OÚ paní Bednářová.    

 
INFORMACE ČESKÉ POŠTY 
Od 1. května 2005 rozváží Česká pošta všechny balíky adresátům. 

Pokud očekáváte balík, zdržujte se doma v době od 9 do 10.15 hodin.  
V případě nezastižení adresáta, bude zásilka uložena na poště ve 

Vranov nad Dyjí. 

 
 

 

  

TTUURRIISSTTIICCKKÉÉ  IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍ  CCEENNTTRRUUMM 
 

  

OOTTEEVVŘŘEENNÍÍ  HHRRAANNIIČČNNÍÍHHOO  PPŘŘEECCHHOODDUU  ŠŠAAFFOOVV  ––  LLAANNGGAAUU  PPRROO  

PPĚĚŠŠÍÍ  AA  CCYYKKLLIISSTTYY  
 

Na základě zájmu turistů a cykloturistů na otevření hraničního 
přechodu s Rakouskem Šafov – Langau, obce Vranov n/D a Šafov letos 

opět zažádali o povolení otevření hraničního přechodu. 
Otevření bylo povoleno pro pěší, jízdní kola, motocykly a osobní 

automobily pouze na určité termíny. 
 
Tento požadavek byl předložen na základě vzájemné dohody a dobře 

fungující spolupráce mezi obcemi Šafov, Vranov nad Dyjí, Langau, 
Hardegg a Drosendorf. 
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V uvedených termínech jsou na obou stranách hranice organizované 

kulturní a sportovní akce (např. Vranovské kulturní léto, posvícení 
v Šafově, pouť ve Vranově n/Dyjí).  
 

 12. června 2005 od 8:00 do 20:00 
 25. června 2005 od 8:00 do 20:00 
 
 13. srpna 2005 od 12:00 do 22:00 
 14. srpna 2005 od 12:00 do 20:00 
 20. srpna 2005 od 12:00 do 22:00 
 21. srpna 2005 od 12:00 do 20:00 

 
 
 

  

KKUULLTTUURRNNÍÍ  OOKKÉÉNNKKOO 
 

  

PPOOMMLLÁÁZZKKOOVVÁÁ  TTAANNEEČČNNÍÍ  ZZÁÁBBAAVVAA  //2266..33..//  
První jarní víkend  přijala pozvání  vranovská veřejnost na 

pomlázkovou taneční zábavu, která proběhla v Zámeckém hotelu.  
K tanci a poslechu hrála  hudební skupina Dreams. Pro  přítomné 

hosty nechybělo překvapení.  Dva nejlepší tanečníci  a „ nejčerstvější“ 
manželský pár   byli odměněni pomlázkou s pestrými pentlemi, majitelé 

dvou vylosovaných vstupenek získali velký dárkový koš a  poukázku na 
kosmetiku – sponzorský dar od slečny Marcely Kocholové. 

 

VVRRAANNOOVVSSKKÝÝ  SSLLAAVVÍÍKK  ––  VVÝÝBBĚĚRROOVVÉÉ  KKOOLLOO  //2222..44..//  
V pátek 22. 4. 2005 se v místní knihovně  sešlo přes čtyřicet  zpěváků 

ze znojemského regionu s jasným cílem - postoupit do finále pěvecké 
soutěže Vranovský slavík. V odborné porotě zasedli: Mgr. Lubor Durda ,  

MVDr. Květoslav Bednář a pan Vladimír Kasal. Z Vranova si postup 
zajistili: Anna Vršková,  Daniel Kudr, Silvie Kudrová a z Lančova  
Vojtěch a  Miroslav Jankůjovi. 

Všichni soutěžící obdrželi za účast sladkou odměnu, a to perníkové 
čtyřlístky, podkovičky a srdíčka . Vše připravila s dokonalou pečlivostí 

slečna Radka Vlasáková, které vyjadřujeme touto cestou poděkování. 

Soutěžnímu zápolení přihlíželo přes šedesát posluchačů. 
 

SSLLEETT  ČČAARROODDĚĚJJNNIICC  //3300..44..//  
Velký rozruch  mezi místními obyvateli způsobilo na třicet 

rozdováděných malých i odrostlejších čarodějek, které netradičním 
způsobem, na vlečce traktoru, provedly 30. dubna navečer okružní jízdu 
obcí. Prověřily i svůj vlastní dopravní prostředek, košťátko, ale tentokrát 

symbolicky za účelem zvelebení prostranství  před některými  
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restauračními objekty. Že košťata dobře metla,  ocenil lahvinkou ohnivé 

vody pan Plachý v Zadních Hamrech. O hodinu později  se slétly 
všechny čarodějnice na Ptačím vrchu,kde pod vedením těch 
nejzkušenějších   /paní Jelínkové a paní Miklíkové /  bavily svými 

kousky   všechny přítomné. Nechyběla ani volba Miss čarodějnic. 
S příchodem tmy vzplanula asi čtyři metry vysoká vatra, dílo pana 

Martina Mahra. Vedoucí rekreačního střediska paní Prathová poskytla 
dětem zdarma limonádu a komu vyhládlo, mohl si na menším ohništi 
opéct buřtíky. 

Rodiče s dětmi poseděli u táboráku, jiní dali přednost taneční zábavě 
ve vinárně, kde vyhrávala skupina Melodie Třebíč se zpěvačkou Miluší 

Dolejskou do časných ranních hodin. 
Slova díků patří všem, kdo se na přípravě a organizaci této akce 

podíleli. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

DDEENN  MMAATTEEKK //8.5.//  
Druhá květnová neděle patřila tradičně maminkám. Letos se konala  

oslava Dne matek v restauraci  na Klatovce. 
Děti z místní  ZŠ a ZUŠ připravily pod vedením pedagogů pestrý 

dvouhodinový  program, za což jim patří poděkování. 
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VVEELLKKÉÉ  FFIINNÁÁLLEE  PPĚĚVVEECCKKÉÉ  SSOOUUTTĚĚŽŽEE  VVRRAANNOOVVSSKKÝÝ  SSLLAAVVÍÍKK  //2211..55..//    

Šestý ročník pěvecké soutěže začal  v Country saloonu již 
v dopoledních hodinách generální zkouškou. O hudební doprovod   pro 
soutěžící se i letos postaral pan Karel Fojtík s panem Karlem Matiášem. 

Ve 14 hodin bylo zahájeno velké finále. Celkem patnáct soutěžících  
ve třech kategoriích se představilo nejen odborné porotě, která 
hodnotila  pěvecké výkony ve stejném složení jako ve výběrovém kole, 
ale především  pozornému publiku, jež mělo za úkol vybrat 
nejsympatičtějšího zpěváka v každé kategorii. 

 
Hodnocení odborné poroty:         Odměna: pohár z kovu 

 
1. kategorie / 1. – 5.tř./   ZŠ 

1. místo   JAN  MÁLEK      ZN. JUBIL. PARK 
2. místo   KRISTÝNA ZAPLETALOVÁ   ZN. VÁCL. NÁM 
3. místo   VERONIKA KRUPICOVÁ      HOSTĚRADICE 
 
2. kategorie / 6. – 9.tř./  ZŠ 

1. místo   LEONA  KRUPICOVÁ  MIROSLAV 
2. místo   DANIEL  KUDR      VRANOV N/D 
3. místo   TEREZA  VESELÁ    MIROSLAV 
 
3. kategorie / nad 16 roků /     bydliště 
1.místo    HANA  JAKUBOVÁ   HOSTĚRADICE 

2.místo    PAVEL  FRIND    BOŽICE 
3.místo    IDA  KOPOVÁ     ZNOJMO 
 
Cena sympatie : dort ve tvaru podkovy  
1. kategorie / 1. – 5.tř./   KRISTÝNA ZAPLETALOVÁ 
2. kategorie / 6. – 9.tř./   DANIEL  KUDR 
3. kategorie / nad 16 roků /   HANA  JAKUBOVÁ 

 
Absolutní vítěz u odborné poroty:  HANA  JAKUBOVÁ 
Cena: houslový klíč ze žlutého kovu na podstavci. 
 
Moderátor  velkého finále pan Daniel Rubeš zaujal všechny přítomné  

vtipem a vysokou profesionalitou. 
Poděkování patří  paní Marii Králové za ceny sympatie a panu 

Vladimíru Čechovi za bezplatný pronájem prostor v Country saloonu. 
 
 

PPŘŘIIPPRRAAVVUUJJEEMMEE::          
Literární soutěž                             červen 
Pouť                                         12.– 13.8. 

Vranovský zámecký slavík    27.8.   
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Vranovský slavík – předávání cen 

  

  

  

  

VVRRAANNOOVVSSKKÉÉ  KKUULLTTUURRNNÍÍ  LLÉÉTTOO  22000055  --  AAKKCCEE  NNAA  ZZÁÁMMKKUU  

  

DDAATTUUMM  

KKOONNÁÁNNÍÍ  
NÁZEV  AKCÍ Vstupné 

5.7. Úterý EVROPŠTÍ ROMANTIKOVÉ, vokálně 
instrumentální koncert hudby 19. století 
Církevní konzervatoř Opava 

90,-/ 50,- 

7.7. Čtvrtek HRADIŠŤAN - Koncert cimbálové muziky 

soubor Hradišťan s primášem Jiřím Pavlicou 

90,-/ 50,- 

12.7. Úterý „POCTA BOHUSLAVOVI MARTINŮ“, vokálně 

instrumentální koncert komorní hudby 
s uměleckou recitací Brněnské trio s um. 
vedoucím Jiřím Besperátem, Alfréd Strejček  

90,-/ 50,- 

14.7. Čtvrtek PAVEL DOBEŠ A TOMÁŠ KOTRBA - koncert 
folkové hudby 

90,-/ 50,- 

19.7. Úterý „TAK SE KROTÍ ŽENSKÉ“ - divadelní hra 
Hoffmannovo divadlo Uherské Hradiště 

90,-/ 50,- 
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26.7. Úterý „GHIRLANDA DI FIORI“, barokní gratulační 
opera na počest A. Pignatelli  

Hofmusici Český Krumlov 

90,-/ 50,- 

28.7. Čtvrtek SKOTSKÉ A IRSKÉ LIDOVÉ BALADY A PÍSNĚ 
S KELTSKÝMI KOŘENY 
soubor keltské hudby „Asonance“ Praha 

90,-/ 50,- 

4.8. Čtvrtek THE BACKWARDS - koncert košické skupiny 

oživující hudbu Beatles  

150,-/ 90,- 

5.8. Pátek INDICKÝ VEČER – hudba a povídání o Indii 
Vítr do dlaně 

50,-/ 30,- 

9.8. Úterý „ODRAZY A DOTEKY“ - koncert barokní 

hudby na flétny a cemballo 
Jiří Stivín a Václav Uhlíř 

90,-/ 50,- 

11.8. Čtvrtek ŽALMAN a spol. - koncert folkové hudby 
v pořadu „NA ŠTÍTU DOMU“ 

90,-/ 50,- 

16.8. Úterý „CODEX FRANUS“, vokální koncert 

kontemplativní duchovní hudby 15.století 
„Schola Gregoriana Pragensis“, um. vedoucí 
David Eben 

90,-/ 50,- 

18.8. Čtvrtek WABI DANĚK A MILOŠ DVOŘÁČEK - koncert 
folkové hudby „35 LET NA CESTĚ“ 

90,-/ 50,- 

23.8. Úterý EVA HENYCHOVÁ - folkový šanson 90,-/ 50,- 

27.8. Sobota  „VRANOVSKÝ ZÁMECKÝ SLAVÍK“ 

vítězové pěvecké soutěže a hudební skupina 
Karla Fojtíka 

30,-/ 20,- 

  
  Předprodej vstupenek na zámku (tel.: 515 296 215) a turistickém 
informačním  centru ve  Vranově n/D  (tel.: 515 296 285). 
  Začátky programů vždy v 19.30.  

  

  

VÝSTAVY: 
VÝSTAVA „HISTORICKÉ  HODINY A HRACÍ STROJKY“ 
Umělecko historický a technický vývoj hodin pěti století. Místo – bývalá 

kočárovna zámku před hlavní branou. Pořádá Národní památkový ústav 
– Správa Státního zámku ve Vranově nad Dyjí. 
 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ „KRAJINY NA KRAJI“ 

Pohled na současný stav krajiny a společnosti v českém a moravském 
pohraničí. Místo – bývalá vstupní historická expozice na prvním nádvoří 
zámku. Pořádá katedra fotografie FAMU v Praze, Společnost pro krajinu, 
Správa Národního parku Podyjí a Národní památkový ústav – územní 
odborné pracoviště v Brně. 
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ZZEE  ŠŠKKOOLLNNÍÍCCHH  LLAAVVIICC 
 
 

ALTUÁLNĚ K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU 2005/2006 
V současné době se v  celé naší republice  školství potýká s nemalými 

problémy.  Priorita školství bohužel  zůstává jen na papíře. Zrušení 
odvětvového řízení škol přineslo těžkou hlavu mnoha obcím, na jejichž 
bedrech nyní leží odpovědnost za zdárné fungování jednotlivých škol, 
zejména jejich financování. Nedostatek finančních prostředků souvisí 
samozřejmě nejen s velmi přísně nastavenými normativy, ale i 

s přetrvávajícím úbytkem žáků. 
Nejinak je tomu i ve vranovské škole. Současná situace byla řešena 

na společné pracovní schůzce zastupitelstva Obce Vranova nad Dyjí a 
vedení školy, která se konala 8. června. 

Vedení školy předložilo několik možností řešení.  
Zastupitelstvo se přiklonilo k nejlevnější variantě - z ekonomických 

důvodů budou tedy spojeny v příštím školním roce kromě stávajících i 

další ročníky,  a to 1. a 2. ročník. Do 1. třídy nastupuje totiž nebývale 
malý počet žáků – bude jich zřejmě necelá desítka. Učitelé vranovské 
školy už mají zkušenosti s výukou ve spojených ročnících a na práci 
v příštím školním roce se poctivě připravují. Při intenzívní spolupráci 
s rodiči není důvod k obavám, to dokazují výsledky z minulých let. 

 

 
 

Jak jsme dobývali Prahu a vůbec … 
 
Práce dětí z naší školy na památníčku p. Helgy Weissové-Hoškové 

neskončila  výstavou v prosinci 2004. Kromě dohledávání dokumentů  
o dětech z památníčku jsme připravili malé pásmo poesie dětí 

z terezínského ghetta. S tímto pásmem a také s výstavou jsme 10.5. 
vystupovali v Praze  v divadle MINOR společně s Dismanovým 
rozhlasovým souborem v rámci oslav 60. výročí ukončení 2. světové 
války. Odtud jsme se přesunuli do městečka Mšené-lázně, kde jsme 
s naším programem seznámili děti v tamější  škole. Velice úspěšné bylo 

také představení  pro lázeňské hosty ve Mšeném  a pro studenty 
reálného gymnázia  v německém městě Schmiedeberg (u Drážďan).  

Vyvrcholením naší letošní práce byla pak instalace naší výstavy a 
vystoupení souboru ve Znojmě 2.6. v Jihomoravském muzeu ve 
Znojmě. Ve Vranově jsme zatím hráli jen v naší škole. Snad se podaří 
ještě v budoucnu hrát i pro veřejnost.  

O tom, že naše práce nebyla zbytečná, svědčí také pozvání na podzim 
t.r. do Prahy ( MÚ Libeň a Židovská obec Praha), Liberce, Teplic apod.  
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V divadle MINOR v Praze 

 
Naším úspěchem je také zvláštní cena poroty za naši společnou práci 

„ Kdyby nebylo…, život by byl…“ v celostátní soutěži Památníku Terezín. 
Děkuji  p. J. Koudelové za obětavou pomoc při  zájezdu do Prahy a 
Schmiedbergu,  panu školníkovi Prathovi za sestavení divadelních 
paravánů  a vůbec všem, kteří nám v průběhu roku byli nápomocni.  

Především ale děkuji vám – Baruško, Ivanko, Ivo,  Maruško, Míšo, 
Moniko, Vendulko, Verunko, Veroniko, Dane, Vojto a  Tomáši  -  za  naši 
společnou celoroční práci. Bylo mi  s vámi  víc než dobře a  doufám, že 
naše spolupráce neskončí s koncem školního roku. Byla by to škoda. 

Mgr. Petr Žák  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Vystoupení ve Znojmě 
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VVÝÝSSLLEEDDKKYY  ŠŠKKOOLLNNÍÍHHOO  FFLLOORRBBAALLOOVVÉÉHHOO  TTUURRNNAAJJEE  ––  66..66..22000055  

  

  1. 2. 3. 4. 5. body br. místo 

  1. KFM   2 : 3 2 : 2 1 : 12 3 : 2 3 8 4. 

  2. Commandos 3 : 2   4 : 6 3 : 7 6 : 0 4 16 3. 

  3. Očka 2 : 2 6 : 4   1 : 2 7 : 1 5 16 2. 

  4. Elektráčci 12 : 1 7 : 3 2 : 1   8 : 1 8 29 1. 

  5. Orli 2 : 3 0 : 6 1 : 7 1 : 8   0 4 5. 

 Soupisky družstev  

 KFM  Pavel Kratochvíl, Tomáš Stibora, Zbyněk Watzinger 

 Commandos  Michal Kadlec, Vladimír Havlík, Zbyněk Matula, Petr Železný 

 Očka  Vojta Jankůj, Milan Karásek, Jakub Poláček 

 Elektráčci  Tomáš Altenburger, Pavel Plucek, Daniel Kudr, Viktor Raška 

 Orli  Vojtěch Ludvík, Jakub Hotař, Zdeněk Křišťál, Jaroslav Šuráň 

 Vítězové dovednostních soutěží  (viz. foto) 

 Rychlost:  Milan Karásek  

 Slalom:  Pavel Kratochvíl  

 Nájezdy:  Vojta Jankůj  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 Milan Karásek  Pavel Kratochvíl Vojtěch Jankůj 

  



 14 

SSKKPP  VVRRAANNOOVV  NNAADD  DDYYJJÍÍ  

  

  

VVýýsslleeddkkyy  uuttkkáánníí  ookkrreessnníí  ssoouuttěěžžee  vv  kkooppaannéé  sskk..IIVV..AA--mmuužžii  

  

12. kolo Dobšice"B"- VRANOV 6:0 (2:0) 

13. kolo VRANOV - Gr.Mýto 3:0 (2:0) 

 branky: Kristek, Jeřábek, Jurčík  

14. kolo St.Petřín - VRANOV 3:2 (1:1) 

 branky: Kristek, Žáček  

15. kolo Blížkovice "B"- VRANOV 1:0 (1:0) 

16. kolo VRANOV - Suchohrdly 1:1 (0:1) 

 branka: Kinc (P)  

17. kolo Křepice - VRANOV 7:1 (3:0) 

 branka: Jeřábek  

18. kolo Hl.Mašůvky - VRANOV 1:1 (0:1) 

 branka: Jeřábek  

19. kolo VRANOV - Štítary"B" 3:2 (2:1) 

 branky: Kristek 2x, Okoš Dominik 

20. kolo Slatina - VRANOV 3:0 (0:0) 

21. kolo VRANOV - Hostim 1:3 (1:1) 

 branka: Jeřábek  

22. kolo Pavlice"B" - VRANOV 2:2 (0:1) 

 branky: Kristek 2x  

 
 

VVýýsslleeddkkyy  uuttkkáánníí  ookkrreessnníí  ssoouuttěěžžee  vv  kkooppaannéé  sskk..AA--žžááccii  

  

12. kolo Práče - VRANOV 1:5 

13. kolo volno  

14. kolo Prosiměřice - VRANOV 1:1 

15. kolo VRANOV - Mramotice 5:0 

16. kolo Pavlice - VRANOV 3:0 

17. kolo VRANOV - Suchohrdly 3:5 

18. kolo Štítary - VRANOV 0:5 

19. kolo Hl.Mašůvky - VRANOV 6:0 

20. kolo VRANOV - Micmanice 10:00 

21. kolo Hatě - VRANOV 2:9 

22. kolo VRANOV - Bantice 8:4 

  



 15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Fotbalové roztleskávačky  

  

 

  

  

  

OOSSTTAATTNNÍÍ  

  

PPŘŘÍÍBBĚĚHH  JJEEDDNNOOHHOO  KKŘŘÍÍŽŽEE  
Do Vranova jsem přišel před devíti lety. Od začátku mi připadalo 

trochu zvláštní, že je zde kříž jen u kostela a na starém a novém 
hřbitově (a samozřejmě Mníškův či Klaryho kříž). V jiných obcích je 
většinou křížů víc. Když jsem se ptal pamětníků, zjistil jsem, že i ve 
Vranově a jeho okolí bývalo křížů víc, ale…  O jednom z nich jsem slyšel 
následující vyprávění:  

Dva kamarádi J a O, kteří patřili ke straně, která tehdy byla u moci, 
se v druhé polovině šedesátých let vraceli z Onšova z jakési oslavy. Šli 
kolem starého kříže, který stál u cesty nad serpentinami nad Vranovem. 
Byli značně posilněni alkoholem a kříž je přivedl k rozčílení. Se značným 
úsilím se jim podařilo kříž shodit. To, co následovalo pak označují 

pamětníci jako trest a ten přišel nečekaně brzy. Oba podnapilí muži 
totiž za chvíli nato spadli ze svahu v serpentinách. Byli značně 

pochroumáni.  
Věc se neutajila. Mluvilo se o tom po celém Vranově. Jeden měl 

zlámanou nohu, druhý ruku. Pamětníci říkají, že se rozšířil i místní 
název podle této události: Josefova serpentina a Otova rokle. 

Jen dodávám: škoda, že ještě od té doby tento kříž nebyl opraven. 
 

P.Marek Dunda 
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ZZ  VVRRAANNOOVVAA  VVYYCCHHÁÁZZEEJJÍÍ  PPĚĚŠŠÍÍ  PPOOUUTTĚĚ  

  
V posledních letech se stal Vranov nad Dyjí místem, odkud vycházejí 

pěší poutníci k bližším i vzdáleným cílům. Vše začalo v roce 2000, kdy 
v rámci Svatého roku putovalo z Vranova nad Dyjí šest poutníků do 
Říma. Trvalo to 33 dnů a jednu noc a ušli 1178 km. Tato pouť se stala 
základem všech dalších pěších putování. 

  
Od té doby se už poutníci z Vranova vypravili na mnoho poutních 

míst. Celá střední Evropa se vloni v květnu soustředila na Katolický den 

v Mariazell v rakouských Alpách. Z naší země vycházela pěší pouť právě 
z Vranova nad Dyjí a účastnily se jí necelé dvě stovky poutníků. Letos 

už popáté půjdou pěší poutníci z Vranova na Velehrad, což je  
cca 150 km. Tentokrát vycházejí v pondělí 22. srpna a začínají ve tři 
hodiny odpoledne mší svatou ve vranovském kostele Panny Marie 
Nanebevzaté. Loni na tuto pouť vycházelo z Vranova 80 poutníků a 
postupně se k nim přidávali další a další, takže před Velehradem jich 

bylo přes 250. Z této pouti existuje poměrně zdařilý amatérský 
videozáznam, který je k dispozici na faře. 

  
Za zmínku stojí i poutě menší, např. dívčí pěší pouť. Ta bývá 

začátkem května (letos byla v sobotu 7.5.) – chodí se z Vranova do 
Kostelního Vydří u Dačic. Účastnit se však mohou pouze děvčata, ženy 

(případně i stařenky, pokud na to fyzicky stačí). Každý měsíc na první 
sobotu odchází několik pěších poutníků z Vranova do Hlubokých 
Mašůvek. Od roku 2000 vyšli poutníci z Vranova i na jiná místa, např. 
do Vranova u Brna, do Brna atd. Je potěšitelné, že myšlenka pěšího 
putování nachází stále víc ohlasů mezi lidmi. A nemusíme vycházet jen 
z Vranova, ale  můžeme se připojit i k jiným poutím, které mají ve 
Vranově své kořeny, např. z Kobylí do Žarošic, z Prahy do Jeníkova  

u Duchcova atd.  
 
Poutě mají svoje místo v životě stále širší části lidí. Mají hodně 

společného s turistikou, ale narozdíl od ní jsou neseny hlubší duchovní 
myšlenkou a pomáhají člověku více pochopit smysl všeho, co naplňuje 

jeho život. V životě jsme vlastně také jen poutníci a všichni putujeme 
k tomu věčnému cíli. 

 
Na závěr bych rád pozval ty, kteří cítí bližší vztah k pěšímu putování, 

aby se na některou z pěších poutí z Vranova vypravili. 
 

 
P. Marek Dunda 
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ZZAAJJÍÍMMAAVVOOSSTTII  OO  VVRRAANNOOVVĚĚ  NNAADD  DDYYJJÍÍ  
 
 

 
DOMY 
 
Budova bývalé továrny na kameninu a porcelán (nad Zámeckým 

hotelem) – č.p. 91, stavba na půdorysu protáhlého obdélníku s vysokou 
sedlovou střechou. Původně zde stával panský dvůr – tzv. Meierhof, 
který 15. května 1798 prodal tehdejší majitel dominia Josef Hilgartner 

z Lilienbornu svému sekretáři J. Weissovi z Prahy, a to za 6 000 zlatých 
a 250 zlatých roční činže. Nový majitel tu vzápětí založil závod na 

výrobu kameniny.  
Do dnešní podoby byla budova přestavěna ve čtyřicátých letech  

19. století – za Heleny z Mniszku. Ke zrušení výroby došlo v roce 1882 
a továrna byla přeměněna na byty a v roce 1921 na německý chlapecký 
sirotčinec s kapacitou 80 míst.  

Za druhé světové války v ní byli ubytováni nuceně nasazení muži i 
ženy z Rumunska, Ukrajiny, Moldávie, Polska a z dalších zemí, krátký 
čas také vojáci německé protivzdušné obrany. Koncem roku 1944 tu 
našli dočasné útočiště němečtí utečenci ze Sedmihradska. Od května 
1945 byl v bývalé továrně na několik měsíců zřízen pracovní tábor 
některých profesně potřebných vranovských Němců a jejich rodin 

vystěhovaných již několik dní po kapitulaci wehrmachtu z jejich 
domovů.  

V padesátých a šedesátých letech sloužila budova jako úpravna 
mléka, v sedmdesátých letech jako výrobna žárovek Tesly Holešovice. 

Od roku 1994 je v podstatě bez využití.  
 
 

Dům zámeckého zahradníka (samostatně stojící, na školním hřišti) 
– nepodsklepený jednopodlažní dům výrazně protáhlé dispozice se 
sedlovou střechou. Téměř intaktně dochovaný objekt, postavený v roce 
1795 ještě v barokním duchu jako byt zámeckého zahradníka, 
kořenárna pro uskladnění rostlin a vazárna kytic a věnců. Jeho součástí 

byla i „lednice“, umístěná ve velkém, dnes zčásti zatopeném a 
nepřístupném sklepě. Dům byl tedy obydlím i provozním zázemím pro 

ohrazené zámecké zahradnictví rozkládající se v jeho okolí – zhruba na 
ploše dnešního dvojúrovňového školního hřiště zřízeného někdy 
v padesátých letech 20. století. Pěstovala se zde hlavně zelenina a 
květiny, kterým se dařilo ve velkém vytápěném skleníku i v zimním 
období.  
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NNĚĚCCOO  PPRROO  BBYYSSTTRRÉÉ  HHLLAAVVYY 
 

 

1. Ze šesti malých čtverců udělej tři čtverce. Smíš přitom z obrazce 
odstranit jen pět sirek. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Z osmi trojúhelníků vytvoř čtyři. Obrázek ukazuje osm rovno-
stranných trojúhelníků. Odeber ze šestnácti sirek čtyři tak, aby na stole 

zůstal jen obrazec složený ze čtyř rovnostranných trojúhelníků. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 (Řešení najdete v příštím čísle zpravodaje.) 

  
Řešení z minulého čísla zpravodaje: 
Na první kostce je na spodní plošce č. 3, na druhé č. 6 a na poslední č. 4. 
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ŠŠPPEETTKKAA  HHUUMMOORRUU 
 
 

PPŘŘÍÍSSLLOOVVÍÍ  NNAARRUUBBYY  

  
Kdo jinému jámu kopá, je u něho na brigádě. 
  
 
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až dá někdo na pivo.  
   

 
Kdo se směje naposled, ten má dlouhý vedení.  

   
 
S poctivostí nejdřív pojdeš.  
  
  

Neodkládej na zítřek, co můžeš odložit na pozítří.  
   
 
Život je pes a pes je nejlepší přítel člověka.  
   
 

Tak dlouho říkal hop, až mu přeskočilo.  
   
 
Láska i nemoci přenáší.  
   
 
Optimismus je způsoben nedostatkem informací.  

   
 
Kdo jinému jámu kopá - je hrobař.  
   
 

Ty po mně kamenem, já po tobě cihlou.  
   

 
Alkohol je nepřítel lidstva. Nepřátel se nelekejme a na množství 
nehleďme.  
   
 
Ranní ptáče dál doskáče, víc sežere a dřív chcípne.  
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Elektráčci – vítězné družstvo školního florbalového turnaje 

 
Nahoře zleva: Pavel Plucek, Viktor Raška a Tomáš Altenburger  
Dole: Daniel Kudr 
___________________________________________________ 
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