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CO BY – KDYBY ...

Tak takhle by to možná vypadalo, kdyby nově opravený most vzala první velká voda, na
nový by nebyly peníze a o převoz přes řeku by se musela postarat třeba Valentýna.
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AKTUALITY
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY
Městys Vranov nad Dyjí s místními podnikateli připravili v květnu akci nazvanou Zahájení
sezóny Vranov nad Dyjí 2007. Na toto slavnostní zahájení nadcházející sezóny přijela řada
významných hostů z Krajského úřadu JMK, starosta města Znojma, ředitelé Správy
Národního parku Podyjí, Správy a údržby silnic, Povodí Moravy, Znojemského regionálního
rozvoje, starostové Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska a dále se zde prezentovali
zástupci významných institucí, firem a místní podnikatelé, kteří mají vztah a vazbu na náš
mikroregion Vranovsko.
Starosta Vranova ve svém projevu vyzdvihl význam cestovního ruchu, turismu a rekreace
v okolí Vranovské přehrady, který díky svému prostorovému rozsahu a rostoucí intenzitě se
stal celosvětovým společenským jevem. Konstatoval, že Vranov nad Dyjí a okolí má co
nabídnout rekreantům, turistům, příznivcům a milovníkům nádherné přírody. Byly však
zmíněny i stinné stránky tohoto mikroregionu. Vranovsko patří mezi postižené regiony. Je
zde vysoká nezaměstnanost, špatný stav komunikací, chybí kanalizace, nedostatečná
lékařská péče (dojezd zdravotnické záchranné služby), chybí sociální služby atd.
Po oficiální části, která byla v sále Zámeckého hotelu, následovalo slavnostní zahájení
Koňské stezky, které připravilo sdružení Merlin. V dobových krojích a v kočáře s koňmi
hraběnka Mniszková otevřela Koňské stezky, které mají trasu ze Znojma přes Národní park
Podyjí až k nám do Vranova.
V odpoledních hodinách byla pro účastníky setkání zajištěna Vranovskou lodní dopravou
vyjížďka po přehradě, spojená s ochutnávkou vína z Vinných sklepů Lechovice. Na závěr
byla zajištěna prohlídka vranovského zámku.
Tato akce měla za cíl prezentovat a zviditelnit nadcházející letní sezónu ve Vranově a
okolí, pozvat turisty a rekreanty do této oblasti prostřednictvím médií, která se této akce
v poměrně hojném počtu zúčastnila.
NOVÉ PROSTORY PRO HASIČE
Sbor dobrovolných hasičů dostal ke svému 120. výročí založení malý dárek. Podařilo se
koupit od společnosti E-ON garáže i s přilehlou asfaltovou plochou na ulici Zámecká.
Současně k tomu patří nebytové prostory v domě č. 139 (bývalá služebna v přízemí), kde už
je odpovídající zázemí, včetně umýváren a sociálního zařízení pro naše hasiče. Obci patří
ještě 1/8 ostatních prostor v domě a okolních pozemků. Cena za tyto nemovitosti je
520 000 Kč (možnost splátek po 260 000 Kč), což je cena velice přijatelná.
PŘEVOD DOMU Č. 187 NA HAVLÍČKOVĚ NÁBŘEŽÍ
Správa vojenského bytového fondu Praha nám bezúplatně převedla do vlastnictví obce
objekt č.p. 187 na Havlíčkově nábřeží a přilehlé pozemky (Jakoubek). V budově je celkem
8 bytových jednotek a nebytové prostory. Hodnota uvedených nemovitostí činí 2 681 406 Kč.
VLÁČEK
Provoz vyhlídkového kolového vlaku pro letošní letní sezónu je zajištěn. Vláček bude
jezdit od 30.června do 2. září. Trasa a odjezdy jsou prakticky stejné jak v minulém roce.
Cena občanského jízdného je 40,- Kč, pro děti do 15 let je 30,- Kč a úsek Zámecký hotel –
zámek je 20,- Kč. Na tom, že vláček u nás dále jezdí, mají velkou zásluhu Vinné sklepy
Lechovice.
ZASTUPITELSTVO
Dne 23. května 2007 se uskutečnilo v pořadí již čtvrté jednání zastupitelstva. Zastupitelé
na tomto jednání schválili předložený program jednání, který obsahoval 13 hlavních bodů.
Přijato bylo celkem 34 bodů usnesení. Zápis o průběhu jednání, který obsahuje i přijatá
usnesení, je zveřejněn na webových stránkách Městyse Vranov nad Dyjí www.ouvranov.cz .
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Pro zveřejnění v tomto čísle zpravodaje vybíráme aktuálně pravidla pro stanovení cen při
prodeji obecních pozemků:
1) prodej pozemků k narovnání vlastnických vztahů a náprav stavu /navazující pozemky/
a/ pozemky do 50 ti m2
... 050,- Kč/m2
b/ pozemky nad 50 do 100 m2
... 100,- Kč/m2
2
2) pozemky nad 100 do 200 m
... 250,- Kč/m2
2
3) pozemky nad 200 m - zainvestované inž. sítě
... 400,- Kč/m2
nezainvestované inž. sítě ... 250,- Kč/m2
4) k bodu č. 3 - v případě více zájemců - výběrové řízení na nejvyšší nabídku.
5) Sociální aspekt – pro občany obce Vranov nad Dyjí.
*) při prodeji nadále platí :

- náklady spojené s prodejem nese kupující
- daňovou povinnost nese prodávající

OCENĚNÍ PRÁCE POLICISTŮ
V dubnu udělil ministr vnitra za dobré plnění služebních povinností 24 policistům
Okresního ředitelství Policie ČR ve Znojmě „Medaili Policie ČR za věrnost II. stupně“. Za
Obvodní oddělení Vranov nad Dyjí převzali toto ocenění tito policisté – Mojmír Pavelka,
Josef Kašpar a Miloš Sklenář. Slavnostního aktu se rovněž zúčastnil starosta Lubomír
Vedra.
Na základě výběrové řízení byl jmenován novým vedoucím vranovského oddělení
Policie ČR npor. Bc. Radek Balík. V jeho nové funkci mu přejeme hodně pracovních
úspěchů.

Zleva: Lubomír Vedra, Mojmír Pavelka, Josef Kašpar, Miloš Sklenář
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TURISTICKÉ INFORM AČNÍ CENTRUM
BANKOMAT
Od 01. 05. 2007 je na turistickém informačním centru v provozu bankomat od firmy
Pharro, který doposud využilo cca 464 klientů. Výběr hotovosti se řídí dle ceníků
jednotlivých peněžních ústavů – jako výběr u cizího bankomatu.
Provozní doba infocentra v období 21.6. do 16.9.2007:
Pondělí – sobota
09.00 – 17.00 hodin
Neděle
09.00 – 15.00 hodin
GREENWAYS PRAHA - VÍDEŇ
V sobotu 26. 05. 2007 byl v Praze zahájen již třetí ročník Týdne cyklistiky. Jízda
třicetičlenného pelotonu po Greenways Praha - Vídeň propaguje cyklistiku jako šetrný
způsob dopravy i jako prevenci řady onemocnění. Cyklisté urazili během 8 dnů po dálkové
trase 500 kilometrů.
31. 05. 2007 byl třicetičlenný peloton slavnostně přijat starostou Ing. Lubomírem Vedrou
ve Vranově nad Dyjí. Zástupce nadace Partnerství předal TIC propagační materiály
Greenways a starosta městyse „pokřtil“ skleněný klíč – symbol Týdne cyklistiky.

INFORM ACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Začátkem dubna probíhala v místní knihovně výstava prací s velikonoční tématikou,
na které se podílely děti z místní MŠ, ze školní družiny a rukodělnými výrobky výstavu
obohatily vranovské ženy.
Výstavu zhlédlo asi 70 návštěvníků.
INTERNET
Stále žádanější službou, kterou poskytuje knihovna, je internet pro veřejnost. V průběhu
tohoto roku navštívilo knihovnu za tímto účelem 476 návštěvníků. Stále je zájem o prvotní
zaškolení na počítači, a to i mezi vranovskými seniory.

KULTURNÍ OKÉNKO
VRANOVSKÝ SLAVÍK – VÝBĚROVÉ KOLO
V pátek 20. dubna 2007 se v místní knihovně sešlo přes třicet zpěváků ze znojemského
regionu s jasným cílem - postoupit do finále pěvecké soutěže neprofesionálů Vranovský
slavík. V odborné porotě zasedli: Alena Prathová, MVDr. Květoslav Bednář a pan Vladimír
Kasal.
Z místních zpěváků si postup do finále zajistili:
- Ema Pisková, Sandra Zpěváčková , Iva Benešová (v kategorii 1. – 5. ročník)
- Daniel Kudr, Vojtěch Jankůj , Michaela Najnarová (v kategorii 6. – 9. ročník)
- Silvie Kudrová, Miroslav Jankůj (v kategorii 16 a více let),
- Nataša Polláková - Alena Jelínková, Daniel Kudr - Silvie Kudrová (v kategorii duet)
Všichni soutěžící obdrželi za účast sladkou odměnu z perníku. Vše připravila s dokonalou
pečlivostí slečna Radka Vlasáková, které vyjadřujeme touto cestou poděkování.
Soutěžnímu zápolení přihlíželo přes 70 posluchačů.
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SLET ČARODĚJNIC
30. dubna se slétly malé i ty odrostlejší čarodějky na Ptačím vrchu,
kde pod vedením těch nejzkušenějších /Aleny Jelínkové a
Eleny Háblové/ bavily svými kousky všechny přítomné. Nechyběla
ani volba Miss čarodějnice .
Kolem 20. hodiny vzplanula asi pět metrů vysoká vatra, dílo pana
M. Mahra, M. Kubiše a pana Žáčka. Vedoucí rekreačního střediska
Alena Prathová poskytla dětem zdarma limonádu a komu vyhládlo,
mohl si na menším ohništi opéct buřtíky.
Někdo poseděl u táboráku pod širým nebem, jiní dali přednost
taneční zábavě v restauraci Klatovka, kde zpívala vranovská rodačka
Miluše Dolejská s klávesovým doprovodem Jana Jelínka. Všichni se
při výborné muzice skvěle bavili a po půlnoci přítomné páry přivítaly
tradičním způsobem první máj, lásky čas. Poděkování patří Sboru
dobrovolných hasičů za spolupráci s kulturní komisí.
DEN MATEK NA KLATOVCE
Při příležitosti Dne matek se v neděli 6. května na Ptačím vrchu na Klatovce uskutečnilo
kulturní vystoupení, na kterém se za přispění svých učitelů představily děti z mateřské,
základní a umělecké školy. Příjemné odpoledne okořenily i tance místního country souboru a
závěrečné společné zpívání s harmonikou. Akci uspořádala kulturní komise Rady městyse
Vranov nad Dyjí společně s rekreačním střediskem Klatovka.
DEN MATEK V PÁŽECÍM DOMĚ
Podruhé v krátkém čase se ve Vranově nad Dyjí slavil Den matek. Tentokrát se vše
odehrálo v neděli 13. května na prosluněném nádvoří Pážecího domu. Jako tradičně
vystoupily se svým programem děti z místní mateřské a základní školy. Slavnostní
odpoledne zakončila svým vystoupením brněnská hudební skupina Kamarádi, která pobavila
úplně všechny bez ohledu na věk. Akci zorganizovala místní mateřská škola ve spolupráci
s paní Boudovou.
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VELKÉ FINÁLE PĚVECKÉ SOUTĚŽE VRANOVSKÝ SLAVÍK
V sobotu 19. května ve Vranově nad Dyjí proběhlo slavnostní finále tradiční pěvecké
soutěže Vranovský slavík. V příjemném prostředí Country saloonu se ve čtyřech kategoriích
utkalo celkem 15 soutěžících. Mezi nejmladšími zpěváky získala největší přízeň odborné
poroty Veronika Krupicová z Hostěradic. Ve
druhé kategorii (žáci 2. stupně ZŠ) vybojoval
vítězství Dan Kudr z Vranova. Ten se stal i
absolutním
vítězem
celé
soutěže.
V kategorii nad 16 let zvítězil Miroslav
Jankůj z Lančova a nejlepší duet zazpívaly
Nataša Polláková a Alena Jelínková
z Vranova nad Dyjí. Udělovaly se i ceny
sympatie. Ve třech kategoriích se hlasující
diváci shodli s rozhodnutím odborné poroty.
Pouze u nejmladší kategorie vybrali jiného
vítěze - Ivu Benešovou. Pořadem provázel
Daniel Rubeš a o hudební doprovod se
postarali Karel Fojtík s Karlem Matyášem.
Poděkování patří i paní Leoně Semerádové za bezplatný pronájem prostor v Country
saloonu a paní Marii Králové za ceny sympatie.
Partnery městyse Vranov nad Dyjí byly firma Hobby sport Moravské Budějovice a
energetická společnost E. ON.
(Na fotografii Daniel Kudr s moderátorem Danielem Rubešem)
AKCE PŘIPRAVOVANÉ KULTURNÍ KOMISÍ:
Literární soutěž
poslední týden v červnu
Pouť
11. – 13. srpna 2007
Vranovský zámecký slavík
25. srpna 2007

PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ AKCE NA STÁTNÍM ZÁMKU VRANOV NAD DYJÍ
8. 6. – 31. 8. 2007 - Podyjí očima umělců
Výstava obrazů zachycující přírodu Národního parku Podyjí očima rakouských malířů.
Pořadatel – správa Národního parku Podyjí, správa Národního parku Thayathal a Národní
památkový ústav – správa Státního zámku Vranov nad Dyjí ve spolupráci s Rakouským
kulturním fórem v Praze.
Otevřeno denně mimo pondělí, a to od 10.00 do 17 hodin, v červnu pouze do 16 hodin.
15. 6. – 22. 6. 2007 - Vranovská lilie 2007
Sedmý ročník květinové výstavy v instalovaných interiérech zámku se slavnostními
květinovými aranžmá v historizujícím stylu, v níž dominuje lilie.
Pořadatelé - Květinová galerie Brno a Národní památkový ústav – správa Státního zámku
Vranov nad Dyjí.
Otevřeno denně mimo pondělí, a to od 9 do 16 hodin při běžné prohlídce zámku, nebo
samostatně od 16. 20 do 17 hodin.
21. 6. – 30. 9. 2007 - Půvaby orientálního salonu
Velká sezónní výstava z jihomoravských a z jihočeských zámeckých sbírek přibližující
umělecké řemeslo Dálného Východu.
Pořadatel – Národní památkový ústav v Brně – správa Státního zámku Vranov nad Dyjí.
Otevřeno v červnu od 9. 30 do 16 hodin, v červenci a srpnu denně kromě pondělí od 9. 30
do 17 hodin a v září o víkendech od 9. 30 do 16 hodin.
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PROGRAM VRANOVSKÉHO KULTURNÍHO LÉTA 2007
Čtvrtek 5. července
CHANSONY A MADRIGALY EVROPSKÝCH KRÁLOVSKÝCH DVORŮ 16. STOLETÍ
v podání anglického loutnisty Briana Wrighta a české zpěvačky Jarmily Chaloupkové.
Místo – hudební salon. Vstupné 90,- Kč, děti do deseti let 50,- Kč. Začátek v 19.30 hod.
Pátek 13. července
HRADIŠŤAN, koncert jedné z nejstarších moravských folklorních skupin.
Místo – první nádvoří. Vstupné 90,- / 50,- Kč. Začátek v 19.30 hod.
Středa 18. července
BEATLES REVIVAL v podání The Backwards - vynikající slovenské skupiny z Košic, která
zvítězila na Beatfestu v New Yorku.
Místo – první nádvoří. Vstupné 90,- / 50,- Kč. Začátek v 19.30 hod.
Úterý 24. července
J. A. HAASE - "LA SEMELÉ", obnovená premiéra barokní opery z roku 1726 o lásce
královské dcery Semelé a nejvyššího boha starořímské mytologie Jóva. Účinkuje HofMusici
Český Krumlov. Místo – sál předků. Vstupné 100,- / 50,- Kč. Začátek v 19.30 hod.
Pátek 27. července
ASONANCE, koncert skotských a irských balad a písní s keltskými kořeny v podání
jednoho z nejlepších souborů tohoto žánru hrajícího v širokém instrumentálním obsazení
s tradičními i moderními nástroji. Místo – první nádvoří. Vstupné 90,- / 50,- Kč.
Čtvrtek 2. srpna
MUŽSKÉ HLASY V PROMĚNÁCH STALETÍ, koncert duchovní hudby v podání brněnské
vokální skupiny Affetto.
Místo – zámecká kaple. Vstupné 90,- / 50,- Kč. Začátek v 19.30 hod.
Úterý 7. srpna
ABBA A ROBBIE WILLIAMS REVIVAL, koncert oživující melodie legendární švédské
skupiny a jedné z největších popových hvězd současnosti. Účinkuje skupina Millenium.
Místo – první nádvoří. Vstupné 90,- / 50,- Kč. Začátek v 19.30 hod.
Úterý 14. srpna
TŘI MUŠKETÝŘI, muzikál Valeri Petrova v podání Hoffmannova divadla Uherské
Hradiště. Místo – první nádvoří. Vstupné 90,- / 50,- Kč. Začátek v 19.30 hod.
Úterý 21. srpna
BALET TŘÍ STALETÍ čerpající jak z klasické a romantické historie, tak i z moderních a
postmoderních tanečních vizí. Účinkuje Taneční centrum Praha.
Místo – sál předků. Vstupné 90,- / 50,- Kč. Začátek v 19.30 hod.
Sobota 25. srpna
VRANOVSKÝ ZÁMECKÝ SLAVÍK, přehlídka vítězů pěvecké amatérské soutěže.
Místo – pokladna. Vstupné 30,- / 20,- Kč
Pořadatelé - Městys Vranov nad Dyjí a Národní památkový ústav - správa Státního zámku
ve Vranově nad Dyjí.
Objednávky a předprodej vstupenek v pokladně zámku (tel. 515 296 215) a na Turistickém a
informačním centru ve Vranově nad Dyjí (tel. 515 296 285 ). U pořadů komorní hudby je
počet posluchačů omezen. Změna programu vyhrazena!!!
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Opět máme jeden školní rok pomalu za sebou. Domníváme se, že byl vcelku úspěšný.
Zorganizovali jsme spoustu akcí pro naše děti, někteří žáci reprezentovali školu
v nejrůznějších soutěžích a kulturních programech, jak jste se mohli průběžně na stránkách
zpravodaje dočíst. Poslední akcí byla účast našich žáků ve výtvarné soutěži při oslavách
120. výročí založení vranovského hasičského spolku.
Děti ze školní družiny odstartovaly sběr víček od pet lahví. Odměnou jim byl DVD
přehrávač od firmy, která od nás víčka odebírá. Do tohoto dlouhodobého ekologického
projektu se následně zapojily i ostatní třídy. Za pomoc při našem sběru všem dopředu
děkujeme.
Podařilo se nám také již dohotovit učebnu v přírodě na školní zahradě. Může být
využívána na výuku jednotlivých tříd, pro děti ze školní družiny nebo i na relaxaci ve volném
čase, vedle je zbudováno ohniště. Do konce roku bude ještě využita dětmi, které ve škole
plánují přenocovat. Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří se o toto dílo
zasloužili. Jsou to pan Jaroslav Procházka, pan Štefan Hadidom, pan Josef Hanák a
v neposlední řadě náš pan školník Vladimír Prath, který vše zkompletoval.
Jak už jsme vás informovali, zmodernizovali jsme počítačovou učebnu novým
interaktivním zařízením s ozvučenou promítací plochou 2 m x 1,5 m, která má všestranné
využití při výuce ( i pro cizí jazyky) a zároveň slouží jako větší domácí kino. Počítačová
třída může sloužit i jako školicí místnost a pro různé prezentace. Proto nabízíme tuto
možnost i veřejnosti.
Do konce roku ještě plánujeme začít s obnovou osvětlení ve třídách. Do tříd se budou
postupně instalovat nová moderní zářivková tělesa.
Celý rok učitelé intenzivně připravovali Školní vzdělávací program, podle kterého se od
příštího školního roku začne učit v 1. a 6. třídě, mezitím se budou připravovat následující
ročníky.
Čekají nás i další změny, podařilo se nám zajistit kvalifikovanou učitelku anglického
jazyka, a tak budeme od příštího školního roku postupně přecházet na výuku angličtiny jako
prvního cizího jazyka od 3. ročníku, s němčinou se pak žáci setkají na 2. stupni jako
s druhým cizím jazykem. K dobíhající němčině zase naopak budeme nabízet na druhém
stupni jako druhý cizí jazyk angličtinu. Jinak na škole budou samozřejmě fungovat i kroužky
angličtiny, popř. němčiny.
Školu opouští 19 žáků deváté třídy, všichni se dostali na střední školy nebo učební obory,
deset z nich půjde studovat střední školu nebo si vybrali učební obor s maturitou. Slavnostní
ukončení školního roku spolu s rozloučením s našimi absolventy se bude konat 28. června
dopoledne ve škole. A pak nás čeká už jen vysvědčení…
Na závěr několik organizačních informací:
Úřední dny o prázdninách:
4.7.2007
10.00 - 11.00
4.8.2007
10.00 - 11.00
28.8. – 31.8. 2007
10.00 - 11.00
Zahájení nového školního roku 2007/2008:
pondělí 3.9.2007 v 7.30 hodin před ZŠ Vranov nad Dyjí.
Děkujeme všem za podporu naší školy a těšíme se na spolupráci v dalším školním roce.
Mgr. Zdeňka Černošková
ředitelka školy
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ŠKOLNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ
Úspěšná florbalová sezona byla zakončena 28. května tradičním školním turnajem,
kterého se zúčastnilo pět družstev. Vítězstvím se tentokrát může pochlubit družstvo
Elektráčků (viz. foto) ve složení Tomáš Altenburger, Daniel Kudr a Zbyněk Watzinger.
Družstvo
1. VETERÁNI
2. BLACK KNIGHTS
3. PAŘMENI
4. ELEKTRÁČCI
5. TOTAL FLORBAL

1.
5:1
0:5
11:1
0:4

2.
1:5
0:8
5:2
2:2

3.
5:0
8:0
13:0
6:0

4.
1:11
2:5
0:13

5.
4:0
2:2
0:6
6:0

0:6

BODY GÓLY UMÍSTĚNÍ
4
11
3.
5
17
2.
0
0
5.
8
35
1.
2
8
4.

Elektráčci - dole Daniel Kudr, nahoře zleva Zbyněk Watzinger a Tomáš Altenburger.
NEJLEPŠÍ FLORBALISTA NAŠÍ ŠKOLY
V dlouhodobé individuální soutěži o nejlepšího
florbalistu naší školy zvítězil po dramatickém
souboji Dan Kudr před druhým Tomášem
Altenburgerem a třetím Pavlem Kratochvílem.
Rozhodlo o tom celkem devatenáct odehraných
zápasů, které každý ze soutěžících odehrál vždy
za odlišně složené družstvo (ta se totiž losovala
vždy těsně před každým zápasem a člen
vítězného družstva si na své osobní konto připsal
3 body). Soutěž probíhala od 5. března do
21. května. Podrobnosti najdete na našich webových stránkách www.zsvranov.zde.cz .

SKP VRANOV NAD DYJÍ
Okresní soutěž IV.A - muži
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
14. kolo

Vranov - Gr. Mýto
branka - Hájek
volno
Vranov - Suchohrdly
Únanov "B" - Vranov
Vranov - Štítary"B"
branky - Jaklovský, Hájek, Okoš Dom., Jančuška
Hostim - Vranov
Vranov - Slatina
Hl.Mašůvky - Vranov
branky - Hájek, Beneš, Kinc
Vranov - Chvalovice"B"
branka - Beneš
Olbramkostel - Vranov
Vranov - Pavlice"B"
branky - Okoš Dom., Pecina
Jevišovice"B" - Vranov
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1:1 (0:0)

0:5 (0:3)
9:0 (5:0)
4:2 (2:1)
4:0 (2:0)
0:1 (0:0)
2:3 (1:2)
1:4 (0:3)
1:0 (0:0)
2:5 (0:2)
2:5 (0:2)

Okresní soutěž sk."A" - žáci
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo

Vranov - Blížkovice
0:2 (0:0)
Oleksovice - Vranov
1:2 (1:1)
branky - Plucek, Kratochvíl M.
volno
Vranov - Přímětice
1:1 (1:0)
branka - Plucek
Vranov - Práče
5:1 (2:0)
branky - Plucek 4x, Nasadil
Štítary - Vranov
4:6 (1:1)
branky - Sobotka 3x, Plucek 2x, Watzinger
volno
Hatě - Vranov
2:2 (2:2)
branky - Kratochvíl M. 2x
Vranov - Mramotice
0:3 (0:1)
Hl. Mašůvky - Vranov
0:8 (0:4)
branky - Plucek 3x, Kratochvíl P. 2x, Sobotka, Altenburger, vlastní
Vranov - Lechovice
2:1 (1:0)
branky - Sobotka 2x

Konečné tabulky:
Okresní soutěž IV. A – muži

Okresní soutěž sk. A - žáci

1. Jevišovice"B"

24 20 1 3 130:25 61 1. Přímětice

18 14 2 2 84:24 27

2. Unanov"B"

24 15 5 4 104:34 50 2. Blížkovice

18 12 1 5 53:33 37

3. Pavlice"B"

24 16 1 7

82:51 49 3. Lechovice

18 12 0 6 47:30 36

4. Hostim

24 14 2 8

64:48 44 4. Vranov

18 11 2 5 63:34 35

5. Suchohrdly u Zn.

24 13 3 8

57:37 42 5. Štítary

18 10 1 7 52:38 31

6. Slatina

24 13 2 9

65:53 41 6. Mramotice

18 8 1 9 51:52 25

7. Štítary"B"

24 13 2 9

65:57 41 7. Oleksovice

18 7 1 10 40:36 22

8. Hl.Mašůvky

24 10 3 11 50:66 33 8. Hatě

18 7 1 10 55:61 22

9. Těšetice

24 8 3 13 42:84 27 9. Práče

18 4 1 13 56:66 4

10. Vranov

24 6 3 14 30:70 21 10. Hl.Mašůvky 18 0 0 18 6:133 0

11. Chvalovice"B"

24 6 1 17 35:82 19

12. Grešlové Mýto

24 5 2 17 28:70 17

13. Olbramkostel

24 3 0 21 22:97
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RŮZNÉ
OSLAVY 120 LET SDH VE VRANOVĚ NAD DYJÍ
V sobotu 12. května letošního roku se všichni hasiči z Vranova nad Dyjí těšili, jak zúročí
svoji půlroční práci, po kterou připravovali oslavu 120 let Sboru dobrovolných hasičů ve
Vranově nad Dyjí.
Do slunného dne probudili všechny občany našeho městyse hasičským budíčkem a
krátce nato byla v romantickém prostředí na louce za kostelem sloužena mše svatá otcem
Markem Dundou, za živé a zemřelé členy hasičského sboru a jejich rodiny s žehnáním
sochy sv. Floriána, patrona hasičů.

Poté starosta městyse ing. Lubomír Vedra přijal hasiče v obřadní síni. Za přítomnosti
zastupitelů městyse předal ředitel územního odboru HZS Znojmo plk. ing. Ján Novosad
vyznamenání těmto našim hasičům: Martinu Benešovi, Janu Maurerovi, Jaroslavu Štanclovi
ml., Pavlu Taschovi a Lukáši Tomalovi bylo za aktivní činnost uděleno Čestné uznání
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Medaili za příkladnou práci převzal Libor Miklík a Luboš Mynařík.
Medaili za zásluhy obdržel Josef Skůpa. Medaili sv. Floriána převzal Jaroslav Štancl st.
Za Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska předal Rudolf Souček našemu sboru medaili
Za zásluhy.
Starosta sboru Jaroslav Štancl st. a velitel Josef Skůpa předali panu Karlu Sárovi st. a
panu Jaroslavu Štanclovi nejst. plakety ke 120. výročí a obraz s fotografií všech členů sboru
jako projev uznání za jejich dlouholetou aktivní činnost, kdy se tito dva pánové stali nedílnou
součástí SDH našeho městyse.
Velkým překvapením pro všechny přítomné byla zlatá tečka starosty městyse v podobě
symbolického klíče od prostor bývalé obvodové služebny energetiků na Zámecké ulici, které
budou sloužit jako zázemí pro dobrovolné hasiče a umístění požární techniky.
A to již na Náměstí vyhrávala dechová kapela a hasiči se řadili do slavnostního průvodu.
Nezbytné bylo ještě fotografování, protože našim hasičům to v nových uniformách opravdu
slušelo.
Ve slavnostním průvodu nesměl chybět historický vůz tažený párem koní, na kterém své
čestné místo našli zasloužilí členové sboru pan Jaroslav Štancl a pan Karel Sára společně
s panem Františkem Nezvedou.
Krátce před polednem byla na Náměstí ukázka techniky HZS Znojmo.
Hodinu po poledni byl v Pážecím domě proveden slavnostní křest publikace ke
120. výročí založení sboru. Při přípravách hasiči plánovali menší brožurku, ve které se bude
ve stručnosti odvíjet historie. Bohužel se nedochovalo příliš mnoho písemných materiálů a
pátrání v minulosti bylo někdy až detektivní. Přesto výsledek byl nad očekávání, 60 stran
textu, spousta fotografií, takže nakonec byla publikace vydána na DVD a jen omezené
množství se vytisklo. Těžko by se to povedlo bez všech členů sboru, jejich rodin, přátel a
s pomocníkem nejpovolanějším Mgr. Petrem Žákem.
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Každé zrození je po právu náležitě slaveno. Kmotry publikace při tomto slavnostním dnu
byl starosta SDH Jaroslav Štancl st., starosta městyse Ing. Lubomír Vedra, ředitelka
základní školy Mgr. Zdeňka Černošková a Mgr. Petr Žák. Originálním křtícím nástrojem byl
sladký hasící přístroj – šlehačka.
Na sklonku loňského roku vyhlásil Sbor dobrovolných hasičů ve Vranově nad Dyjí ve
spolupráci se zdejší ZŠ výtvarnou soutěž „Hasiči očima dětí.“ Předáno bylo téměř 50 prací,
z nichž bylo vybráno 10 nejzajímavějších. Široké kolegium porotců mělo potom nelehký úkol
vybrat z anonymních prací tři nejlepší. Zbývajících sedm bylo oceněno shodně a po
odtajnění jmen byly seřazeny abecedně :
Iva Benešová, Martin Grund, Dominik Horník, Adriana Procházková, Nikola Spurná a
společné práce Otmara Střechy a Josefa Tunky, Kateřiny Durajkové a Ilony Pospíšilové.
1. místo Štěpánka Kašparová
2. místo Sandra Zpěváčková
3. místo Petr Trnka
Všechny vítězné práce byly součástí otevřené výstavy a později budou trvalou ozdobou
hasičské klubovny.
Závěrem této části slavnosti bylo hasičům za dlouhého potlesku popřáno:
Ať náš sbor bez výkyvů pokračuje v načatém díle, směřujícím ke spolupráci nás všech, jak
káže vznešené heslo hasičské - pro bližního, pro národ, pro vlast a lidskost.
Vždyť konat dobro, sloužit společnosti, pomáhat trpícím, klenout duhu v lidských srdcích,
šířit upřímné bratrství bez zášti a přetvářky, to je největší příkaz dějin hasičstva – a v tom
tkví celá myšlenka činnosti hasičů.
Ať jsou Vaše kroky řízeny tím nejjednodušším heslem:
Kdo chce – hledá způsoby
Kdo nechce – hledá důvody.
Rychlým přesunem jsme se dostali na hřiště SKP, kde právě začínala soutěž
v netradičním požárním sportu, pracovně nazvaná srandamač, za účasti 6 - ti družstev.
1. místo obsadili historičtí hasiči
z Rudy
u
Velkého
Meziříčí,
2. místem se pyšnili nejmladší
z Vranova nad Dyjí, kteří to natřeli
„chlapům“ na 4. místě, 3. se umístilo
družstvo z Jazovic, 5. Lančov a
6. ženy z Uherčic.
Poté nám historičtí hasiči předvedli
zásah s dobovou technikou a celé
odpoledne bylo provázeno hudbou
Insight z Lančova.
Dobrá nálada nikoho neopustila ani
po sedmé večer , kdy v zaplněném
sále Zámeckého hotelu začala
k tanci i poslechu vyhrávat kapela
ONKELS z Blížkovic.
Hasiči vyhodnotili celý slavnostní
den, vydrželi v uniformách až do ranních hodin, rozhodně se nemuseli za přípravu i průběh
celé akce stydět a závěr vystihl nejlépe starosta městyse:
„Oslava 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vranově nad Dyjí je pro náš
městys pozoruhodnou událostí, neboť je jen málo organizací, které mohou oslavit tak
dlouhou dobu svého trvání. Přitom nelze opomenout, že dobrovolní hasiči mají svá
zaměstnání, rodiny, všední starosti. Přesto jsou ve dne v noci připraveni jako první přijít na
pomoc a plnit poslání dobrovolného hasiče. „
Jan Maurer a Marta Miklíková
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VANDALSTVÍ – PROBLÉM, KTERÝ SE TÝKÁ NÁS VŠECH
Nebuďme lhostejní k věcem veřejným. Dohlížet a udržovat pořádek u nás ve Vranově se
netýká pouze úřadu městyse. Je to věcí nás všech a vizitka občanů bydlících ve Vranově.
Na začátku měsíce června jsme instalovali na Náměstí kontejnery s květinami. Během
krátké doby byly některé vysazené květiny poškozeny, ale co je nejhorší, část květin byla i
ukradena. Stojí to někomu za to, že si nemůže zakoupit pár sazenic v zahradnictví? Na jaře
byly poškozeny lavičky na Náměstí. Lavičky byly zabetonovány pevně do země, ale přesto je
někdo silou zničil. Pravidelně se stává, že jsou buď ukradeny nebo vyrvány a zahozeny kryty
od různých šachet. Musíme si uvědomit, že se nejedná jen o vandalství, ale pádem (hlavně
dětí) do těchto šachet může dojít i ke smrtelnému zranění. Dost často jsou ničeny dopravní a
turistické značky. Většina občanů může namítat, že je to „daň z rekreace“. Samozřejmě
turismus a rekreace s sebou nese i některé negativní věci, ale není dobré se za ně
schovávat a dávat vinu pouze rekreantům. Z valné části si za to můžeme sami. Mládež se
často nudí (což je někdy i naše vina) a baví se na úkor nás všech občanů.
Lubomír Vedra

DRUŽBA S FARNOSTÍ JENÍKOV
Po Velikonocích v roce 1999 byla navázána družba farností spravovaných FATYMem
Vranov nad Dyjí a FATYMem Přímětice - Bítov s farností Jeníkov u Duchcova v severních
Čechách. Vzhledem k tomu, že mnoho aktivit týkajících se této družby vychází právě
z Vranova, nabízím krátkou informaci o Jeníkově a okolí.
Někteří Vranováci už v Jeníkově byli, a tak mohou potvrdit, že se jedná do jisté míry
o výjimečné místo. Zvláštní je už poloha Jeníkova pod Krušnými horami. Čtyři kilometry od
Jeníkova začíná město Teplice a dva kilometry na druhou stranu leží město Duchcov.
Charakteristické pro tuto oblast je nejen to, že se nachází v prostředí dřívějších Sudet, ale
také v oblasti vytěžených uhelných dolů. Jsou zde ideální podmínky pro letní i zimní rekreaci
a také pro výlety všeho druhu. Vždyť nejbližší sjezdovka se nachází jedenáct kilometrů od
Jeníkova a zatopený vytěžený lom Barbora, který je hned kousek za Jeníkovem u obce
Oldřichov, je vyhledávaným letním rekreačním místem pro téměř celou oblast severních
Čech. Když jsme družbu s Jeníkovem začali, nalezli jsme kostel v žalostném stavu.
Několikrát byl vykraden, zatékalo do něj a již několik let se tam nekonaly žádné bohoslužby.
Pustili jsem se do nejnutnějších oprav a postupně zahájili rekonstrukci celého areálu. Díky
pomoci jednoho dobrého muže z Vranova se podařilo opravit vypáčená dvířka od
svatostánku kostela a mohly být zahájeny občasné bohoslužby. Pomohli i lidé ze Štítar,
Lančova a z dalších našich obcí. Postupně se daří toto místo pozvolna obnovovat. Bylo
navázáno i mnoho osobních kontaktů a družba se pomalu rozeběhla. Do Vranova a okolních
obcí přijíždějí skupinky dětí, mládeže i dospělých z Jeníkova a naopak z naší oblasti jezdí
lidé do Jeníkova. Buď na krátkou návštěvu nebo pomoci nebo k modlitbě, anebo na
rekreační pobyt. Ani dnes sice ještě není fara zařízena tak, aby splňovala nároky
standardního vybavení, ale s určitou mírou skromnosti je možné tam celkem pohodlně žít.
Těch tři sta kilometrů, které dělí Vranov a Jeníkov, nejsou tak velkou překážkou, jak se na
začátku zdálo. Do družby s Jeníkovem se zapojují jak aktivní účastníci bohoslužeb tak i ti,
kteří nemají s církví téměř nic společného, ale pochopili, že se jedná o dobrou věc.
Tento článek píši také proto, že se občas u nás ve Vranově potkávám s lidmi, kteří ještě
o této družbě s Jeníkovem ani neslyšeli. Samozřejmě, že jsou všichni zváni, aby se do
Jeníkova vypravili nebo aby v rámci této družby nějak pomohli. Pro zajímavost ještě uvádím,
že koncem června chystáme už 2. cyklopouť z Vranova do Jeníkova a v sobotu 22. září
pořádáme již 5. autobusovou výpravu na moravskou pouť do Jeníkova. Veškeré další
podrobnosti, ať už o připravovaných akcích nebo o družbě s Jeníkovem, jsou k dispozici
u kněží FATYMu.
P. Marek Dunda
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NĚCO PRO BYSTRÉ HLAVY
VODOROVNĚ:
A. Bodná a sečná zbraň.
B. Vojenská hlídka.
C. Španělsky zlato; výzva.
D. Na které místo; ruská jednotka délky.
E. Stará solmizační slabika; uhličitan
draselný.
F. Antická báseň; MPZ Holandska.
G. Ohon; SPZ Olomouce.
H. Část úst; část stromu.
I. Kožní nemoc; zkratka Automotoklubu.
J. Rybářská síť; brazilská bavlna.
K. Vznik el. proudu změnou magnet. pole.
L. Nářečně lůj; tuk k mazání usní.
M. Jméno herečky Janžurové; trefa.
N. Jihoamerický stát; chem. zn. kysličníku
barnatého.
O. Obchodní dům; zápasiště.
P. Zn. nitu; jméno spisovatele Staška.
Q. Dozorna; zkr. miliampéru.
R. Pohonná směs; zkr. Evropského
národního parku.
S. Líbezné; matka Romula a Rema.
T. Nápadnost.
U. Ryba placka.

SVISLE:
1. Experiment; obdělávati pole; ryba;
nářečně velmi.
2. Hořká projímavá voda; slezské město;
nauka o krásnu.
3. Základní částice hmoty; mzda; předložka;
roční období; hliníková fólie.
4. T a j e n k a .
5. Těžká práce; arabské mužské jméno;
tabák; zkr. bitumenu; starořecký bůh lásky.
6. Vkus; kočka; předchorobopis.
7. Likér kmínka; ohebný vodič; norská
jednotka hmotnosti; chytat.

Pomůcka:
alosa; ertog; likr; oro; rio; silva; trat
Tajenka z minulé křížovky:
VRANOV NAD DYJÍ
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Nový přírůstek na hladině Vranovské přehrady – loď Viktorie
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