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SLOVO ÚVODEM
Tak už jsme více než dva roky v Evropské unii a přesto pořád
vnímáme hranice s našimi sousedy jako komplikaci a věc, která nás
omezuje a svazuje. Několik let jsme usilovali o zřízení tzv. turistických
přechodů mezi Rakouskem a naší republikou. Od května letošního roku
se v Šafově a ve Stálkách mohou lidé volně pohybovat přes hranici
v denních hodinách po celý rok. Dne 1. července 2006 bude slavnostně
otevřen turistický přechod mezi Podmyči a Fellingem. Význam této
události je obrovský. Především bychom si měli uvědomit, že se
nejedná o něco úplně nového. Jde o obnovu stavu, který zde již dříve
existoval, než zhoubné filosofie v minulém století udělaly nejprve čáru
na mapě a pak natáhly dráty a samopaly přímo v terénu, aby nás
„ochránily“ před okolním světem. Stali jsme se tak laboratoří diktátorů,
kteří určovali, co je svoboda, pravda a svědomí, kteří vázali dětem
šátky kolem krku a dospělým přes oči. Z přisluhování tomuto systému
si mnoho našich lidí udělalo živnost, a tak když se po roce 1989 mohlo
opět svobodně podnikat, měli náskok před ostatními.
S rakouskými sousedy se od roku 1990 občas na hranicích
setkáváme. Jsou to však setkání příležitostná, po jejich ukončení
prostor hranice opět osiřel. Nyní turistický přechod řeší trvalé otevření
hranice, místní i turisté mohou přechodu využít dle svých představ a
potřeb.
Je teď tedy na nás, jak této příležitosti využijeme, abychom uvěřili a
přesvědčili ostatní, že už nejsme zapomenuti na konci světa, ale že
jsme vlastně ve středu Evropy. Zkusme toto tvrzení uvést v život!
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

JAK DÁL S OPRAVOU SILNICE V OBCI
V současné době se dokončuje oprava průtahu silnice k zámku. Úplná
uzávěra značně omezila život místních obyvatel, podnikatelů i turistů
především proto, že se „potkala“ se začátkem sezony. Na délce uzávěry
se podepsalo částečně počasí, částečně organizace práce dodavatelské
stavební firmy Přemysl Veselý z Brna. V nejbližších dnech by tento úsek
stavby měl být dokončen, včetně kvalitních povrchů, dopravního
značení a chodníků.
Od září se na stavbě bude pokračovat, oprava se bude týkat zbylého
úseku silnice v ulici Zámecká, 8. května a především mostu přes řeku
Dyji. Při výběrovém řízení na dodavatele, do kterého se přihlásilo deset
firem, byly hlavními ukazateli cena díla (80 %) a délka úplné uzávěry
opravovaného úseku komunikace (20 %). Vítěz soutěže firma
Swietelsky stavební s.r.o. Brno garantuje cenu 17 800 000 Kč a co je
rovněž důležité – celá stavba bude probíhat při částečné uzavírce
komunikace. Provoz na silnici tak nebude ve Vranově nad Dyjí na
podzim 2006 a na jaře 2007 přerušen ale pouze omezen.
RADOSTI I STAROSTI SE PSY
Doba, kdy na venkově byl pes především domácí zvíře, hlídal dům
nebo se tak alespoň tvářil a vše, co z něj vypadlo zůstalo doma, dávno
pominula. Dnes si lidé pořizují psy pro radost, jako módní doplněk, ke
zvýraznění svých vlastností, často negativních, nebo jako společníka.
Psů tak znatelně přibylo a komplikuje to život nejenom jejich pánům a
paním. Některé části obce, především zelené plochy, se staly místem
pravidelného venčení našich čtyřnohých přátel. Leckterý parčík či okraj
komunikace pak připomíná minové pole.
Naše obec zřídila zatím patnáct míst, kde lze psí exkrementy
likvidovat přijatelným způsobem. V blízkosti odpadkových košů byly
umístěny držáky se sáčky sloužící právě pro tento účel. Naučme se je
používat a nedopusťme, aby byla tato zařízení ničena. Protože pokud je
někde chyba, není určitě ve psech, ale v jejich majitelích, našich
občanech a návštěvnících Vranova nad Dyjí.
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MOŽNOST ZAPŮJČENÍ PIANINA ČI KLAVÍRU PRO DĚTI
Pokládáte za nezbytné, aby se vaše děti naučily hrát na pianino a je
pro vás výhodnější si za levný pronájem vyzkoušet, zda má taková
výuka význam, než přímo investovat do pořízení nástroje?
Český hudební fond prostřednictvím poboček v Praze, Brně a Ostravě
půjčuje po celé republice klavíry a pianina. Chcete-li využít tuto
možnost jak pro dítě, dospělého či firmu, obraťte se na ČESKÝ HUDEBNÍ
FOND, Václavská 3, Brno, který výhodně nabízí zapůjčení pianin a
klavírů již od 250 Kč/měsíc (půjčovné za červenec a srpen zdarma!)
Tel.: 543 211 641 brno@hudebnifond.cz www.hudebnifond.cz .

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
TÝDEN CYKLOTURISTIKY 2006
GREENWAYS PRAHA – VÍDEŇ 29.5.-4.6. 2006
V rámci týdne cykloturistiky na stezce Greenways Praha - Vídeň
navštívil Vranov nad Dyjí cyklistický peloton. Česko-rakouský peloton
cyklistů projel během 6 dnů trasu Greenways z Prahy až do Vídně.
Ve 3. dni své cesty - ve středu 31. května dojel peloton cyklistů až na
Vranovsko. Ve Vranově je přivítal starosta obce pan Ing. František Texl
a pracovnice turistického informačního centra Petra Matulová. Ten den
najel peloton mužů i žen 90 km. Informačnímu centru byl slavnostně
předán tzv. infokoutek, který je výběrem různých propagačních
materiálů nejen pro cyklisty. Týden cykloturistiky současně upozornil na
atraktivní turistický produkt Greenways Praha - Vídeň, který nabízí
cyklistické i turistické veřejnosti možnost trávení atraktivní a aktivní
dovolené.
„Přemýšlíte, kde strávit zajímavou a aktivní dovolenou? Vezměte kolo
a vydejte se po Greenways z Prahy do Vídně! Stezka vás provede
historickými městy, zajímavými přírodními oblastmi, krajinou
s krásnými scenériemi i malými vesnicemi, kde můžete vychutnat
atmosféru tradičního českého venkova. Vše o stezce se dozvíte v novém
mapovém průvodci Greenways Praha - Vídeň. Během léta vám putování
zpestří mnohé kulturní akce, o nichž informují letáčky „Léto na
Greenways“. Informace žádejte v „informačních koutcích GW“ v TIC
podél trasy.
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INFORMACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY

VÝSTAVA LOUTEK V KNIHOVNĚ
OTEVŘENO:
ČERVEN – SRPEN
ÚTERÝ A ČTVRTEK
10 – 12 hodin
13 – 18 hodin

LOUTKOVÉ DIVADLO
Loutkové divadlo je stará umělecká forma, která existovala dřív, než
byly napsány první divadelní hry. Má svůj původ v Asii. Hrálo se na
tržištích a o jarmarcích. První české loutkové divadlo se objevilo v
Praze, ale nemělo velký úspěch, neboť loutkoherci neuměli česky. Po
roce 1820 začínaly vznikat české kočovné společnosti, které hraly lidem
ve městech i na vesnicích.
Slavným českým loutkářem byl Matěj Kopecký. Pocházel ze staré
loutkářské rodiny. Druhým slavným loutkářem byl Josef Skupa, který
v roce 1920 přivedl do loutkového kabaretu ušatého strejce
v plandavém fraku, Spejbla. Ten se stal zakrátko slavný, ale jako by
mu něco scházelo. Scházel mu protihráč z jeho rodu . Tím protihráčem
se stal v roce 1926 Hurvínek. V krátké době dvojice Spejbla a Hurvínka
ovládla jeviště amatérského divadla.
V roce 1930 k nim přibyla Mánička a pes Žeryk (psa Žeryka navrhl
ilustrátor Jiří Trnka). V tomto roce Josef Skupa založil profesionální
Plzeňské divadlo, které neslo jeho jméno. V roce 1957 se Josef Skupa
s divadlem navždy rozloučil. V této činnosti pokračoval Miloš Kirschner,
žák Josefa Skupy. Loutkové postavičky stále obveselují děti i dospělé.
Firma pana Maška ze Znojma, která loutky do knihovny na
výstavu zapůjčila, je největší z českých firem vyrábějících loutky. Hlavní
část výroby sídlí na okraji Znojma, menší pobočka je ve Vranově nad
Dyjí. Pan Pavel Mašek pochází z loutkářské rodiny, podnik výroby loutek
založil v roce 1968 jeho tatínek.

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
Z důvodu čerpání dovolené bude knihovna ve Vranově uzavřena, a to:
od 17. – 23. července a od 21. – 27. srpna .
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KULTURNÍ OKÉNKO
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
V měsíci dubnu probíhala v knihovně výstava prací s velikonoční
tématikou, na které se podílely děti z místní MŠ, ZŠ, školní družiny a
vranovské ženy.
Výstavu zhlédlo 102 návštěvníků.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Přestože počasí nepřálo poslední dubnový den čarodějnicím, slétly se,
jako každým rokem, na kopci u Klatovky. Posilněny zázračným
lektvarem upálily slaměnou ježibabu. Potom se raději odebraly i
s diváky do restaurace na Klatovce, kde zábava v příjemném prostředí
pokračovala. Na tuto akci přilétly i čarodějnice ze Zlína, které zpěvem
lidových písní pobavily všechny přítomné. Ke skvělému průběhu večera
přispěla svým pěveckým vystoupením paní Miluše Dolejská a hráč na
klávesy Ing. Jan Jelínek.
Poděkování patří zejména panu M. Mahrovi, M. Kubišovi,
J. Hanákovi a A. Hanákovi za pomoc při zajištění této kulturní
akce (stavba osmimetrové vatry).
VRANOVSKÝ SLAVÍK - výběrové kolo 21.4.2006
V pátek 21.4.2006 se sešlo přes padesát zpěváků různých věkových
kategorií v místní knihovně ve Vranově nad Dyjí, kde probíhalo
výběrové kolo pěvecké soutěže Vranovský slavík.
Odborná porota vybrala do slavnostního finále osmnáct nejlepších.
Poděkování si zaslouží slečna Radka Vlasáková, neboť i v letošním roce
připravila pro všechny účastníky zdobené perníčky v dárkovém balení.
DEN MATEK - 14.5.2006
Druhou květnovou neděli oslavily v restauraci na Klatovce svůj svátek
maminky. Všem přítomným připravily děti z místní MŠ , ZŠ a ZUŠ pod
vedením svých pedagogů téměř hodinový kulturní program. Nechybělo
ani malé pohoštění a závěrečné společné zpívání lidových písní.
VRANOVSKÝ SLAVÍK - finále
V sobotu 20. května probíhalo v Country saloonu slavnostní finále
pěvecké soutěže Vranovský slavík.
V letošním roce byla soutěž obohacena o 4. kategorii duet.
Moderátor Daniel Rubeš a hudebníci K. Fojtík a K. Matyáš odvedli , jak
už se stalo tradicí , skvělý profesionální výkon.
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Pětičlenná odborná porota posuzovala výkony finalistů v tomto
složení:
předseda - Mgr. L. Durda
členové - MVDr. K. Bednář, A. Jelínková , K. Fojtík st., V. Kasal.
Umístění vranovských účastníků :
1. kategorie - 3. místo - Sandra Zpěváčková
2. kategorie - 2. místo - Daniel Kudr
3. kategorie - 2. místo - Miroslav Jankůj
3. kategorie - 3. místo - Silvie Kudrová
4. kategorie - 2. místo - sourozenci Kudrovi
Cenu sympatie , dort ve tvaru knihy, přisoudili respondenti ve
2. kategorii Danielu Kudrovi. Tuto sladkou odměnu pro vítěze ve všech
kategoriích připravila paní M. Králová.
Slavíka z kovu na podstavci za absolutní vítězství si z Vranova odvezl
duet otce s dcerou Lukášových z Moravského Krumlova.
Naše poděkování patří panu Jaroslavu Paříkovi, generálnímu řediteli
Delta Pekárny a.s. , který již třetím rokem sponzoruje hlavní ceny pro
finalisty a rovněž dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci a
zdárném průběhu pěvecké soutěže.
PŘIPRAVUJEME :
11.8.06 20.00 hod
12.8.06 9.00 – 17.00 hod
10.00 hod

Taneční zábava se skupinou INSIGHT
Stánkový prodej
Dětské loutkové představení divadla
PARAVÁNEK ( Brno)
10.00 – 12.00 hod Koncert skupiny INSIGHT
14.00 – 16.00 hod EVA a VAŠEK - hudba k tanci a poslechu
u Zámeckého hotelu

VRANOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2006
Středa – 5. července VEČER ČESKÉ HUDBY A POEZIE z děl B.
Smetany, B. Martinů, J. Skácela, O. Mikuláška. Účinkují Bohumil
Smejkal (housle), Vladimír Hollý (klavír) a Ladislav Lakomý (umělecká
recitace). Místo – hudební salon zámku.
Sobota – 8. července INSTRUMENTÁLNÍ
KONCERT
z tvorby
J. Haydna, J.M. Haydna. J.G. Albrechtsbergera, J.N. Hummela a
W.A. Mozarta v autentické interpretaci. Účinkují sólisté Concilium
Musicum Wien. Místo – hudební salon zámku. Koncert se koná ve
spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze.
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Úterý – 11. července Recitál populárního interpreta české
scény JAROSLAVA HUTKY. Místo – první nádvoří zámku.

folkové

Středa – 12. července MIROSLAV PALEČEK A VLADIMÍR ČECH ve
společném písničkovém recitálu. Místo – první nádvoří zámku.
Úterý - 18. července Folkový koncert zpívajícího právníka
IVO JAHELKY. Místo – první nádvoří zámku.
Čtvrtek – 20. července CZALDY WALDY KVARTET – etnická hudba
Podkarpatské Rusi a západní Ukrajiny. Místo – první nádvoří zámku.
Úterý – 25. července ANTONIO CALDARA – SCIPIONE AFRICANO
IL MAGGIORE. Obnovená premiéra barokní gratulační opery
v autentickém nástrojovém a scénickém provedení. Komponováno a
hráno v roce 1735 na počest narozenin císaře Karla VI. Účinkuje
HOFMUSICI ČESKÝ KRUMLOV. Místo – sál předků zámku.
Úterý – 1. srpna
Koncert legendárního interpreta a autora
českého folku PAVLA ŽALMANA – LOHONKY. Místo – první nádvoří
zámku.
Čtvrtek - 10. srpna SPIRITUAL KVINTET. Koncert jedné
z nejvýznamnějších skupin českého folku, která hraje pro posluchače
všech věkových kategorií doma i v zahraničí již více jak 40 let.
Místo – první nádvoří zámku.
Pátek – 11. srpna
INSTRUMENTÁLNÍ KONCERT Z DĚL AUTORŮ
OSMNÁCTÉHO STOLETÍ A RAKOUSKÝCH SKLADATELŮ STOLETÍ
DVACÁTÉHO. Účinkuje IN CAMERA CARITATIS Praha. Místo – hudební
salon zámku.
Úterý – 15. srpna
VARHANNÍ KONCERT SE ZPĚVEM z děl
evropských skladatelů barokní doby. Účinkuje MUSICA ANIMATA
HUMERIS Třebíč. Umělecký vedoucí Karel Tomek, sólo na varhany
Marek Buš. Místo – zámecká kaple.
Úterý – 22. srpna
BALETNÍ
PŘEDSTAVENÍ
SCÉNICKÉHO
TANCE čerpající jak z klasické a romantické historie, tak i z moderních
a postmoderních tanečních vizí. Účinkuje BALET PRAHA JUNIOR –
umělecký soubor Tanečního centra Praha. Místo – sál předků zámku.
Čtvrtek – 24. srpna Recitál skladatele, textaře, kytaristy a folkového
zpěváka KARLA PLÍHALA v pořadu NEBE POČKÁ. Místo – první nádvoří
zámku.

8

Sobota – 26. srpna
VRANOVSKÝ ZÁMECKÝ SLAVÍK – přehlídka
vítězů regionální amatérské soutěže v sólovém zpěvu. Doprovází
hudební skupina Karla Fojtíka. Místo – pokladna zámku.
Vstupné 30,-/ 20,- Kč. Začátek v 19.30 hodin.
Úterý – 29. srpna
koncert JAZZOVÉ HUDBY 20. STOLETÍ.
Účinkuje smyčcový soubor brněnských instrumentalistů NOSTALIGIA
KVARTET. Místo – hudební salon zámku.
Začátky pořadů vždy v 19.30 hodin. Vstupné 90,-/50,- Kč.
„KÁVA, ČAJ A ČOKOLÁDA V ŠLECHTICKÉM SALONU“ – výstava
obrazů, grafiky a především keramických, porcelánových, cínových a
stříbrných souprav, samovarů, kávovarů a ukázka dalšího nádobí
potřebného k servírování. Místo – bývalá kočárovna zámku před hlavní
branou.
„ČESKÝ DŘEVÁK 2006“ – výstava fotografií v bývalé vstupní
historické expozici na prvním nádvoří zámku. Pořadatelé – Správa
Národního parku Podyjí a Národní památkový ústav – Správa Státního
zámku Vranov nad Dyjí. V místě bude otevřen informační bod Správy
Národního parku Podyjí.

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Vážení rodiče,
máme za sebou další školní rok, a tak mi dovolte malinko bilancování.
Během školního roku se naše škola účastnila mnoha zajímavých akcí
a soutěží – sportovních, vědomostních, recitačních, pěveckých atd.,
v některých naši žáci velmi dobře reprezentovali školu, jak jste se mohli
dočíst např. ve Vranovském zpravodaji.
Také žáci 9. třídy důstojně obstáli u přijímacích pohovorů a všem se
podařilo dostat se na střední školy nebo odborná učiliště, z dvanácti
žáků bude pokračovat ve studiu na středních školách celkem osm.
Snažili jsme se vylepšovat školní prostředí a výuku, zakoupili jsme
několik nových počítačů, dataprojektor a další audiovizuální techniku,
která usnadňuje učení a pomáhá činit vyučování zajímavějším a
efektivnějším. Počítače postupně umísťujeme i do jednotlivých tříd.
V současné době usilujeme o zvýšení rychlosti internetového připojení
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celé školy a tím vylepšení výuky na počítačích a rozšíření obzoru našich
žáků.
Naším záměrem je vybudovat ve škole nové moderní sociální zařízení,
řešit otázku šaten a vybavovat třídy novým nábytkem, to vše ovšem
závisí na dostatku finančních prostředků.
Zvolili jsme novou formu informací z naší školy - pomocí vitríny
umístěné na Náměstí, kterou nám uvolnil Obecní úřad, se budete moci
seznamovat s některými zajímavostmi ze života školy i s důležitými
informacemi během školního roku.
Všechny informace, které Vám sdělujeme, jsou k nahlédnutí také na
našich webových stránkách na adrese: www.zsvranov.zde.cz
V uplynulém školním roce se všichni pedagogičtí pracovníci
intenzívně zapojili do přípravy nového Školního vzdělávacího programu,
který se má podle zákona začít realizovat od školního roku 2007/2008.
Probíhala školení, další vzdělávání, učitelé se scházeli na poradách a
metodických sdruženích, pracovali o víkendech.
V příštím školním roce 2006/2007 bude povinná výuka cizího jazyka
už od 3. třídy. Na naší škole to bude opět jako první jazyk německý,
důvodů je několik: jednak regionální – sousední země hovořící
německy, dále návaznost na výuku ZŠ Starý Petřín, kde se vyučuje
také jako první cizí jazyk němčina
a děti z této spádové školy
přecházejí k nám, jednak personální – učitelé vyučující německý jazyk.
Angličtinu budeme zatím nabízet formou nepovinného předmětu nebo
zájmového útvaru. V dalších letech spolu se zaváděním nového
Školního vzdělávacího programu se bude výuka druhého cizího jazyka
nabízet žákům na II. stupni jako volitelný předmět, jak to ukládá nový
školský zákon.
Na závěr několik organizačních informací:
Úřední dny o prázdninách:
7.7.2006
10.00 - 11.00
4.8.2006
10.00 - 11.00
29.8. - 1.9.2006
10.00 - 11.00
Zahájení nového školního roku 2006/2007:
pondělí 4.9.2006 v 7.30 hodin před ZŠ Vranov nad Dyjí.
Přejeme všem příjemnou dovolenou , děkujeme za případnou podporu
naší školy a těšíme se na spolupráci v dalším školním roce.
Za ZŠ Vranov nad Dyjí :
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Mgr. Zdeňka Černošková
ředitelka školy

VÝSLEDKY 7. ROČNÍKU JÍZDY ZRUČNOSTI (15.6.2006)
1. kategorie

-

1. – 3. třída

1. místo - Jiří Svatoň
2. místo - Sandra Zpěváčková
3. místo - Gabriela Zedeková

2. kategorie

-

4. – 5. třída

1. místo - Kamil Toman
2. místo – Ondřej Zedek
3. místo – Jitka Chaloupková

3. kategorie

-

6. – 8. třída

1. místo – Vojtěch Jankůj
2. místo – Vojtěch Novotný
3. místo – Luboš Mynařík

ÚSPĚCH V ŠUMENSKÉ FLORBALOVÉ LIZE
Celkovým vítězstvím skončilo účinkování našich starších žáků
v letošním ročníku Šumenské florbalové ligy, když ve všech
6 odehraných zápasech neztratili ani bod a svým soupeřům nastříleli
dohromady 56 branek.
Mladší žáci obsadili celkové 2. místo.
Úspěšné tažení našich florbalistů ještě ozdobil Gabriel Miklík prvním
místem v soutěži střelců. Podobně si vedl i Pavel Kratochvíl, který
v mladší kategorii skončil celkově druhý.
Závěrečný turnaj Šumenské florbalové ligy se odehrál v sobotu
27. května v Lubnici.

Mladší kategorie
1. Blížkovice
2. Lubnice
3. Vranov nad Dyjí
4. Šumná
Starší kategorie
1. Šumná
2. Blížkovice
3. Lubnice
4. Vranov nad Dyjí

LUBNICE 1.
2.
11 : 6
6 : 11
4 : 70 8 : 3
2 : 12 6 : 5

27.5.2006
3.
4.
body branky místo
7 : 4 12 : 2
6
30
1.
3 : 8 05 : 6
0
14
4.
03 : 2
4
15
2.
2:3
2
10
3.

1.

2.
3.
4.
body branky místo
3 : 1 11 : 4 2 : 10
4
16
2.
1:3
7:6 4:9
2
12
3.
4 : 11 6 : 7
4:6
0
14
4.
10 : 2 9 : 4 6 : 4
6
25
1.
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KONEČNÉ POŘADÍ DRUŽSTEV
Mladší kategorie
body
1. Blížkovice
16
2. Vranov nad Dyjí
13
3. Šumná
6
4. Lubnice
1

branky
72
49
31
42

Starší kategorie
1. Vranov nad Dyjí
2. Šumná
3. Lubnice
4. Blížkovice

branky
56
25
33
27

body
12
6
4
2

Družstvo mladších žáků:
Vojtěch Ludvík, Pavel Kratochvíl, Tomáš Stibora, Dominik Horník,
Vladimír Krčál
Družstvo starších žáků:
Viktor Raška, Gabriel Miklík, Vojtěch Jankůj, Tomáš Altenburger,
Pavel Plucek
Florbalisté děkují paní Janě Ludvíkové a panu Petru Kratochvílovi za
pomoc při dopravě na závěrečný turnaj do Lubnice.
ŠKOLNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ
Školním florbalovým turnajem zakončili v pondělí 5. června naši
florbalisté letošní úspěšnou sezonu.
skupina A
1. Elektráčci
2. Hooligans
3. Liga výjimečných
skupina B
1. Respect
2. USA
3. Zkrat

1.

2:4

body
3
3
0

br.
11
6
4

místo
1.
2.
3.

2.
3.
10 : 1 12 : 2
1 : 10
1:6
2 : 12 6 : 1

body
4
0
2

br.
22
2
8

místo
1.
3.
2.

2:2
2:9

2.
2:2

1.

3.
9:2
4:2

Utkání o 5. a 6. místo: Liga výjimečných - USA 5:0
1. semifinále: Elektráčci – Zkrat 4:2
2. semifinále: Hooligans - Respect 0:8
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Utkání o 3. a 4. místo: Zkrat - Hooligans 5:3
Finále o 1. a 2. místo: Elektráčci - Respect 3:5

Název
1. Respect
2. Elektráčci
3. Zkrat
4. Hooligans
5. Liga výjimečných
6. USA

Konečné pořadí
Složení družstva
V. Raška, G. Miklík, V. Jankůj
T. Altenburger, D. Kudr, Z. Watzinger
P. Plucek, J. Bartoš, M. Kašparová, I. Bartesová
K. Vlček, K. Zedník, K. Hodaň, V. Havlík
P. Kratochvíl, J. Hotař, J. Šuráň, Z. Křišťál,
D. Horník, M. Havlík
V. Bekárek, Z. Bekárek, M. Najnarová

Individuální soutěž v nájezdech vyhrál Viktor Raška.

Respect – zleva Gabriel Miklík, Vojtěch Jankůj, Viktor Raška
Více fotografií a informací na www.zsvranov.zde.cz
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SKP VRANOV NAD DYJÍ

VÝSLEDKY ZÁPASŮ MUŽSTEV SKP VRANOV NAD DYJÍ
Okresní soutěž IV.A - muži
12.kolo
13.kolo
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo

VRANOV-Olbramkostel 2:0(2:0)
branky: Jurčík, Kinc
1:5(1:2)
VRANOV - Hostim
branka: Záboj
Suchohrdly - VRANOV 2:1(1:0)
branka: Kinc
VRANOV - Únanov"B" 0:8(0:5)
2:7(1:2)
VRANOV - St.Petřín
branka: Jurčík, Jaklovský(P)
2:2(0:1)
VRANOV - Gr.Mýto
branky: Pecina 2x
4:0(2:0)
Pavlice"B" - VRANOV
VRANOV - Hl.Mašůvky 0:4(0:1)
Přímětice"B"- VRANOV 1:2(0:0)
branky: Záboj, Pecina
2:2(0:0)
Slatina - VRANOV
branky: Neveselý, Hájek
2:1(2:0)
VRANOV - Štítary"B"
branky: Záboj, Hájek

Okresní soutěž sk. „A“ - žáci
12.kolo
13.kolo
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo

1:1
VRANOV - Bantice
branka: Miklík
Oleksovice - VRANOV 1:1
branka: Miklík
1:1
VRANOV - Hatě
branka: Miklík
4:2
Pavlice - VRANOV
branky: Plucek 2x
6:0
VRANOV - Práče
branky: Plucek 3x, Havlík T., Havlík L., Kratochvíl
VRANOV - Prosiměřice 0:4
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18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo

0:3
Štítary - VRANOV
branky: Plucek, Poláček, Watzinger
7:1
VRANOV - Mramotice
branky: Plucek 3x, Poláček 2x, Watzinger, Miklík
1:0
Blížkovice - VRANOV
VRANOV - Hl.Mašůvky 1:7
branka: Miklík
3:0
Lechovice - VRANOV
Konečná tabulka okresní soutěže IV.A - muži

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

St.Petřín
Hostim
Únanov"B"
Pavlice"B"
Štítary"B"
Suchohrdly
Slatina
Hl.Mašůvky
Přímětice"B"
Vranov
Grešl.Mýto
Olbramkostel

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
16
16
15
12
10
8
7
6
5
3
3

1
2
1
3
0
4
5
5
1
3
5
0

3
4
5
4
10
8
9
10
15
14
14
19

94:32
78:35
98:26
83:51
63:41
39:43
59:58
44:61
34:76
31:88
28:65
20:89

55
50
49
48
36
34
29
26
19
18
14
9

Konečná tabulka okresní soutěže sk.A - žáci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Prosiměřice
Pavlice
Hl.Mašůvky
Blížkovice
Vranov
Bantice
Lechovice
Hatě
Práče
Oleksovice
Štítary
Mramotice

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
17
17
13
9
9
9
8
6
3
3
2

4
4
2
4
5
2
2
3
1
3
3
3

0
1
3
5
8
11
11
11
15
16
16
17

15

104:10
123:29
115:23
61:28
65:45
51:71
32:78
51:48
32:105
29:90
25:95
33:99

58
55
53
43
32
29
29
27
19
12
12
9

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ (24.6.2006)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konečné pořadí družstev

Zkratka

Klub fotbalistů bez fyzické kondice
Lančov
Spektrum Oleksovice
SKP Vranov nad Dyjí
Napalm Pohořelice
Vranov ml.

KFB
LAN
OLE
SKP
NAP
VRA

Výsledky základních skupin
A

SKP

SKP
OLE

1:2

NAP

5:3

OLE

NAP

B

S

U

B

2:1

3:5

2

5:6

2.

LAN

3:0

2

4:2

1.

VRA

2:6

2

5:6

3.

KFB

3:2

0:3

LAN

VRA

KFB

B

S

U

6:2

2:3

2

8:5

2.

0:9

0

02:15

3.

4

12:2

1.

9:0

Ve skupině A rozhodl o umístění na 2. a 3. místě penaltový rozstřel.

Zápasy o umístění:
O 5.- 6. místo
1. semifinále
2. semifinále
O 3.- 4. místo
O 1.- 2. místo

Napalm Pohořelice - Vranov ml.
Spektrum Oleksovice - Lančov
SKP Vranov n. D. - Klub fotbalistů bez fyzické kondice
Spektrum Oleksovice - SKP Vranov nad Dyjí
Lančov - Klub fotbalistů bez fyzické kondice

6:1
1:2
0:5
2:1
1:5

V průběhu turnaje probíhala soutěž ve střelbě na velkou fotbalovou
branku, které se zúčastnilo celkem 24 hráčů z různých mužstev.
Výsledky: 1.místo Lukáš Moniak (Napalm Pohořelice)
2.místo Petr Železný (Vranov ml.)
3.místo Kuchťák (Klub fotbalistů bez fyzické kondice)
4.místo Pavel Vybíral (Spektrum Oleksovice)

DALŠÍ INFORMACE
Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE VRANOVĚ
NAD DYJÍ V 1. POLOLETÍ 2006
Zimní období je pro naši jednotku většinou obdobím klidu, kdy je
prováděna údržba výzbroje a výstroje.
S příchodem jara se začínáme připravovat na hasičské soutěže, ale
v letošním roce jsme jarní sezonu zahájili především zásahem při
povodních. Povodňovou komisí obce nám bylo 29.3.2006 určeno
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informovat občany v ohrožených oblastech o situaci a jak být připraveni
v případě evakuace. Po splnění všech povinností nám nezbývalo nic
jiného než čekat, co stoupající voda přinese Vranovu a jeho
obyvatelům. Odpoledne jsme odklízeli odstavené vozidlo v Předních
Hamrech a kontrolovali břehy , ve 23.00 hodin musely být odstraněny
pneumatiky na farské zahradě, hodinu po půlnoci následovalo
odřezávání zábradlí na mostě u Zámeckého hotelu, kde bylo úkolem
hasičů následně hlídat bezpečný průchod po mostě. Přes nepříznivé
prognózy začala voda postupně klesat a vracet se zpátky do koryta.
Po opadnutí vody nám nastala ta největší práce. Letos však voda
nezpůsobila takové škody jako před čtyřmi lety. Čerpali jsme studny,
několik zatopených sklepů a velkou lagunu u hotelu Vranov v Zadních
Hamrech. Vzniklé škody jsme likvidovali v deseti lidech tři dny.
Dne 20.5.2006 jsme soutěžili na okrskové soutěži jednotek SDH
v Podmyči společně s družstvy Jazovic, Starého Petřína, Šafova,
Lančova a Podmyče. Naše soutěžní družstvo se umístilo na 1. místě a
tím postoupilo do vyřazovací soutěže na Lesné.
Vzhledem k tomu, že se věkový průměr našeho SDH pohybuje za
číslem 31, rádi mezi sebou přivítáme další „mladé“ od 15-ti let a to
zejména ty, kteří mají zájem o soutěže v požárním sportu.
Jan Maurer
ŠEDESÁT LET OD VYHNÁNÍ NĚMECKÝCH OBYVATEL VRANOVA
V sobotu 27. května 2006 navštívila Vranov skupina asi 25
sudetských Němců - většinou starců a stařen mezi sedmdesáti a
osmdesáti lety, často s omezenou pohyblivostí zdolávanou i
francouzskými holemi. Byla to hrstka dosud žijících obyvatel naší obce,
kteří v květnových dnech čtyřicátého pátého roku prožili násilné
vyhnání z Vranova - většinou jako děti nenesoucí žádnou odpovědnost
za události doby.
Nejdříve navštívili zámek, na jehož půdě jsem je přivítal a jehož
interiéry jsem je s vnitřním zadostiučiněním provedl. Pak zavítali na
přehradu, kde jim v restauraci paní Ludmily Boudové promítl
starousedlík Roman Watzinger diapozitivy seznamující se současnou
podobou obce a jejího okolí. Následovala prohlídka hřbitova. Svůj
pobyt, během něhož je doprovázela paní Marie Nečasová, ukončili
v kostele, kde se pomodlili, a odjeli pak domů - unavení a naplnění
vzpomínkami a hlubokými dojmy, které v nich zanechalo rodné místo
budované a utvářené i jejich předky.
Jen trochu litovali, jak se někteří svěřili, že jim duchovní naší farnosti
pro vážné pracovní zaneprázdnění nemohli zprostředkovat aspoň krátké
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liturgické požehnání. Mělo by totiž pro ně jako pro hluboce věřící a
v našem kostele pokřtěné katolíky nepřehlédnutelný význam.
Jednoduchý bohoslužebný obřad by byl jistě i výrazným gestem
vyzývajícím ke smíření.
Celá návštěva, neobvyklá svými důvody, věkem účastníků i svým
průběhem a spojená navíc s šedesátým výročím vyhnání bývalých
německých spoluobčanů z Vranova, nutí k malému zamyšlení. Neboť
vypovědět pravdivě tento příběh a přijmout ho v sobě je důležité. Pro
nás a naše děti i pro vyhnance na druhé straně hranice a jejich děti. Pro
společnou budoucnost.
Vítěznými mocnostmi dohodnuté poválečné vystěhování obyvatelstva
ze Sudet, inspirované z české strany - mimo jiné - pochybnou ideou
etnicky čistého národního státu a bláhovým úmyslem vyřešit
s konečnou platností tzv. německou otázku, bylo, dosti mírně řečeno,
osudovou chybou a v některých místech, jak bylo uskutečněno, i
zahanbujícím kriminálním zločinem. V atmosféře vypjatého poválečného
účtování povýšilo pomstu na politický program, způsobilo utrpení
dalších milionů nevinných a zaselo další nenávist. Byť dnes z časového
odstupu dokážeme v klidu a kvalifikovaněji pochopit, z čeho pramenilo,
jaké byly těžkosti česko německých vztahů táhnoucí se dějinami a jak
úzce třeba souvisely se vznikem a vůbec s existencí tzv. první
republiky, s Mnichovem, s přetěžkou dobou druhé světové války a
s obludnými zrůdnostmi fašismu, který ve svých důsledcích negativně
poznamenal oba národy.
V rovině individuálních osudů ale nejsou tyto souvislosti příliš
vnímány, zde platí jiná pravidla. Navíc když došlo k zjevnému násilí či
bezpráví, někdy nemorálně zdůvodňovanému v duchu hesla „oko za
oko, zub za zub“. Nezavírejme nad ním oči, i když je to pro některé
z nás psychologicky obtížné, a pokusme si aspoň v náznaku představit
vranovský květen 1945. Skoro tisícovka těch, co měli tu smůlu a před
tímto datem se narodili jako Němci, jejichž rody kořenily
v jihomoravském Podyjí po staletí, mužové, ženy i děti, staří i mladí
včetně novorozenců, zdraví, lehce i těžce nemocní, ti všichni museli
náhle a v jediné chvíli bez ohledu na politickou orientaci a
společenskou angažovanost, bez ohledu na to, jestli se jakýmkoli
myslitelným způsobem provinili nebo nikoli - opustit tuto krajinu
s řekou a lesy, místo, kde vyrůstali, kde si hráli a chodili do školy,
ženili, vdávali se, pracovali a umírali. Museli opustit zámek, kostel,
poklony v polích a další památky utvářející charakter místa, ale i hroby
svých předků a synů přinucených bojovat na frontách války. Opustit
vlastní domy, zahrady, stáje s domácími zvířaty, stodoly s úrodou,
řemeslnické dílny, obchody, pole a další majetky a s patnácti kilogramy
na osobu přejít do 24 hodin státní hranici. Navždy pryč z domova, bez
jakékoli možnosti návratu a s velmi nejistou perspektivou.
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Samozřejmě že válka přinesla nesrovnatelně větší krutosti. Stačí jen
symbolicky připomenout několik míst - Oradour, Lidice, Katyň,
Treblinka. Ale přesto. Není ten tragický osud bývalých vranovských
obyvatel příliš zjevnou a příliš zbytečnou nespravedlností? A nedotýká
se bezprostředně i nás, kteří tu žijeme, i když jsme se válečných a
poválečných dějů nezúčastnili?
Šedesáté výročí vyhnání Němců ze Sudet, které aktuálně připomněla
rakouská pošta vydáním zvláštní známky s vyobrazením vranovského
zámku, představuje, aspoň jak to cítím, silnou výzvu. Výzvu
k přestřižení ostnatého drátu v nás, stále ještě oddělujícího lidi na obou
stranách hranic, výzvu ke konečnému přetržení dlouhého řetězce
vzájemných výčitek a k vyrovnání se s traumatem vyhnání, ke zboření
berlínských zdí překážejících v pochopení, v odpuštění, ve smíření a ve
spolupráci.
Občas mně vytane na mysli pamětní deska pořízená v roce 1993
vyhnanci z nedalekého Lančova a zazděná v předsíni místního kostelíka
sv. Maří Magdaleny. Je na ní v českém a německém jazyce napsáno :
„Právo na domov je lidským právem ... V upomínku všem příštím
generacím, aby si vážili práva na domov a lidských práv. K usmíření ve
společně se tvořícím evropském domě si chceme bratrsky podat ruce
...........“ Není to krásný a povzbuzující příklad? A nenutí nás trochu
k bedlivějším úvahám nad parafrázovaným biblickým výrokem „kdo je
bez viny, ať první hodí kamenem“?
Karel Janíček

Řešení hlavolamů z minulého čísla zpravodaje:

1.

2.
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NĚCO PRO BYSTRÉ HLAVY
Sudoku
1.

2.

(Řešení najdete v příštím čísle zpravodaje.)
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