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AKTUALITY
OPRAVA SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE.
V červenci skončila III. etapa průtahu Vranovem. Firma Swietelsky dokončila opravu mostu a
předala městysu hotové chodníky a přípojky za cenu 691.280,- Kč. Poměrně hodně občanů
se zajímá o to, zda se bude pokračovat dál a spraví se také nejhorší úsek v centru Vranova.
Samozřejmě i v našem zájmu je v průtahu Vranovem pokračovat. Proběhlo několik jednání
v Brně na Správě a údržbě silnic a dále s pracovníky Jihomoravského kraje. V současné
době je prakticky hotová projektová dokumentace na poslední dvě etapy průtahu (od mostu
na konec obce a dále serpentiny k Onšovu). Správa a údržba silnic pracuje na územním
rozhodnutí a podkladech pro řízení stavebního úřadu. To je první předpoklad a první krok
k tomu, že se něco děje a počítá se s touto opravou. Městys udělá maximum pro to, aby se
začalo co nejdříve. Je však třeba si uvědomit, že oprava silnice je v kompetenci
Jihomoravského kraje, který musí na tento projekt zajistit dostatek financí. To se týká i nás.
Musíme mít i my dostatek finančních prostředků, protože chodníky, odstavné plochy
k parkování, autobusová zastávka, dešťová kanalizace v celém úseku, přípojky a část
projektové dokumentace je v naší režii. Těžko nyní odhadnout, kolik nás to bude stát, ale
zcela určitě se budeme pohybovat řádově v několika milionech korun.
Letos se podařilo opravit některé místní komunikace, a to na Bělidlech, Předních Hamrech,
pod Formózou, u mostu (bývalá masna) a v Zátiší. Můžeme říci, že byly v rámci možností
vyspraveny veškeré hlavní místní komunikace po celém Vranově. Celková cena za tyto
opravy byla 990 487 Kč (dotace 720 tis. Kč).
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD.
Od začátku září se mohlo konečně pokračovat v budování splaškové kanalizace a vodovodu
v Zadních Hamrech. Původně bylo domluveno, že s pracemi se začne co nejdříve na jaře.
Tento termín se posunul z toho důvodu, že Státní fond životního prostředí s námi doposud
neuzavřel smlouvu a my jsme nemohli čerpat finanční prostředky z přidělené dotace (dotace
byla ministrem schválena v červenci 2006). SFŽP se choval velice nepružně, zpochybnil
některé úkony při výběrovém řízení a prodlužoval neúměrně lhůty. Nakonec se potvrdilo, že
vše proběhlo v souladu se zákonem, a my můžeme pokračovat dále. To špatné bylo přece
k něčemu dobré. Mezitím se podařilo získat dotaci na vodovod, se kterou se prakticky
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nepočítalo. Je důležité vědět, že tato akce je jak finančně, tak technicky velice náročná.
Cena celkového díla je 12.994.790 Kč. Z toho splašková kanalizace (Junácké údolí, Zadní
Hamry) bude stát 9.785.486 Kč. Na tuto částku jsme dostali 80% dotaci ze SFŽP, 10%
z JMK a příspěvek VaK činí 500.000 Kč. Vodovod v Zadních Hamrech bude stát
3 209 303 Kč. Na něj jsme dostali 50% dotaci z ministerstva zemědělství a zhruba 10%
dotaci z Jihomoravského kraje. Je třeba si však uvědomit, že i přes tyto uvedené nemalé
dotační tituly musíme z vlastních zdrojů dofinancovat necelé 2 mil. Kč. Tím to však nekončí.
V příštím roce se musí opravit silnice v Junáckém údolí a do Zadních Hamer, což nebude
nezanedbatelná částka.
Kanalizaci a vodovod provádí firma Ing. Pelán, Hrotovice. I přes technické a specifické
podmínky v Zadních Hamrech postupují práce dle plánu. Samozřejmě bez pochopení,
trpělivosti a pomoci bydlících v této lokalitě by to nešlo. Proto prosíme jak trvale bydlící, tak
chalupáře o maximální spolupráci s firmou a toleranci při provádění výkopových prací.
ODPADY A VJEZD NA HRÁZ.
Letošní sezónu jak z hlediska počasí, tak počtem návštěvníků můžeme hodnotit jako dobrou.
Přesto musíme poukázat na některá negativa, která přináší letní sezóna občanům a městysi
obecně. Většina občanů si určitě všimla přeplněných kontejnerů na odpady a nevábného
okolí v jejich blízkosti. Podobná situace byla i u obyčejných odpadkových košů. Nebyla to ani
dobrá vizitka vůči rekreantům, kteří k nám přijeli na dovolenou. Pracovníci městyse se snažili
pro pořádek udělat maximum. I spolupráce s firmou ASA byla na dobré úrovni, ale to vše je
málo. Na odpady podnikatelů, chatařů, rekreantů a špatnému přístupu obce Onšov doplácejí
občané Vranova. Tato sezóna nám ukázala na nedostatky, které je nutné řešit. Jednou
z možností je změna vyhlášky o odpadech a jednání s obcí Onšov, která nemá žádné
kontejnery na svém katastru (od hráze k bývalému převozu). Pro zajímavost, kolik nás stojí
odpady. Uvedená čísla jsou z roku 2006 a jsou podkladem pro výpočet poplatku za
komunální odpad na rok 2008.
Náklady na svoz odpadů – 758.781,- Kč
Poplatky za komunální odpad od občanů – 464.146,- Kč
Příspěvek na tříděný odpad od podnikatelů – 42.900,- Kč
Příspěvek na tříděný odpad od EKO-KOM – 74.918,- Kč
Městys doplácí (v roce 2007 to bude daleko více) – 176.817,- Kč
I občané mohou pomoci ušetřit. Znamená to vyvážet pouze plné popelnice (platíme za
počet, ne za objem) a třídit odpad (vyšší příspěvky od EKO-KOMu).
Dalším problémem je vjezd na hráz, kam jezdí neúměrné množství motorových vozidel,
která obtěžují a ohrožují pěší návštěvníky přehrady. Na tuto skutečnost upozorňují právem
policisté, pracovníci Povodí Moravy, ale i občané Vranova. Tento problém se musí řešit
komplexně s Povodím Moravy, Policií ČR, Lesy ČR a samozřejmě s obcemi Onšov a
Vranov.
MÁTE PLATNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ?
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů („růžové“) končí platnost podle doby
vydání dokladu, a to v následujících termínech :
vydané do 31. 12. 1998 – konec platnosti nejpozději 31.12.2007
vydané do 31.12.2003 – konec platnosti nejpozději do 31.12.2008
a to bez ohledu na to, zda je v občanském průkazu uvedena jiná doba platnosti, nebo je zde
uvedeno „bez omezení“!!
Pro občany narozené před 1.1.1936 platí výjimka – občanské průkazy, ve kterých je
vyznačena doba platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“,
zůstávají nadále platné.
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Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji („zelené“) jsou vydávány od druhé poloviny
roku 2000 a platí po dobu v nich uvedenou.
VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit do
31. prosince 2007.
Kde si mohu vyměnit svůj řidičský průkaz?
Řidičský průkaz je možné vyměnit na Městském úřadě ve Znojmě, pracoviště Pražská ul.
Náš úřad městyse zajistil pro občany zvláštní službu, kdy budou mít možnost podat žádost
o výměnu řidičského průkazu přímo ve Vranově nad Dyjí na Úřadu městyse, Náměstí 21,
přízemí, první dveře vpravo, a to
ve středu 7. listopadu 2007 od 13.30 do 15.45 hod.
Co musím mít s sebou?
platný občanský průkaz
dosavadní řidičský průkaz
jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm (pokud žadatel nemá, bude mu pořízena
na místě v ceně Kč 120,- za 4 ks
V případě, že bude mít žadatel změnu (bydliště, příjmení), uhradí na místě poplatek
Kč 50,-.
Ti občané, kteří vlastní řidičský průkaz a nebudou mít zájem o výměnu řidičského průkazu :
vyplní žádost „vzdání se řidičského oprávnění“
předloží platný občanský průkaz
odevzdají dosavadní ŘP
Pokud si však budou chtít řidičský průkaz znovu obnovit, musí opět znovu absolvovat celou
autoškolu k vydání nového řidičského průkazu!!
Kolik mě to bude stát?
- výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku.
Případné dotazy zodpoví Marta Miklíková, tel. 515 296 312, e-mail: miklikova@ouvranov.cz
TROFEJ NIKÉ MORAVIA 2007
Tento projekt je zaměřen na podporu turistického ruchu
v České republice, propaguje Jihomoravský kraj s cílem ukázat
domácím a zahraničním potenciálním návštěvníkům přírodní
krásy, technické a kulturní památky v tomto regionu. Projekt
spočíval ve spanilé jízdě historických vozidel Jihomoravským
krajem, jehož součástí byly doprovodné programy ve
významných městech na trase stanovené tak, aby upozornily
na zajímavá místa na území našeho kraje. Trasa byla dlouhá
444 km a celý projekt byl rozdělen do tří etap. K nám do Vranova nad Dyjí dorazila spanilá
jízda 17. září v čele se šestinásobným vítězem Rallye Paris-Dakar panem Karlem Lopraisem
na Tatře Dakar. V koloně asi 25 historických vozidel byly i takové unikáty jako např. Ford
Fronterac (r.v. 1912), Popular Monte Carlo (r.v. 1936), BMW 326 Cabrio (r.v. 1939) a další
zajímavé vozy. Městys Vranov nad Dyjí zajistil účastníkům této akce hodinovou plavbu po
Vranovské přehradě a prohlídku zámku (za sponzorství Lodní dopravy Vranov s.r.o. a
Státního zámku Vranov n. Dyjí). Zahraniční a tuzemští účastníci tohoto projektu byli
skutečně unešeni krásou Vranova nad Dyjí a okolí a mluvili o Vranovu nad Dyjí jako perle
jižní Moravy.
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Výstupem TROFEO NIKÉ MORAVIA 2007 je dokument České televize, který bude
odvysílán na ČT 1 a interní DVD záznam bude sloužit k propagaci Jihomoravského kraje
Czech Tourismem na poli národního i mezinárodního cestovního ruchu.

TURISTICKÉ INFORM AČNÍ CENTRUM
ZHODNOCENÍ LETNÍ SEZÓNY
Oblast Vranovska patří stále k nejnavštěvovanějším rekreačním oblastem. Letní sezóna
r. 2007 je toho důkazem.
Na své si zde totiž přijdou hosté, kteří přijíždějí za krásami téměř nedotčené přírody,
milovníci historie, sportovci i rybáři. Vyznavače techniky zase zaujme muzeum motocyklů
v Lesné a muzeum značky Tatra v Bítově. Stále většímu zájmu se těší zřícenina Nového
Hrádku u Lukova, lodní doprava a cykloturistické výlety do nedalekého Rakouska a Muzeum
československého opevnění z let 1938 - 1970.
Velice žádané byly i kulturní akce pořádané ve Vranově nad Dyjí a jeho okolí.
TIC navštívilo během prodloužené letní sezóny (od 21. 6. 2007 - 16. 9. 2007, kdy bylo TIC
otevřené denně od 9. 00 – 17.00 hodin) cca 5000 českých a 1000 zahraničních turistů. Větší
návštěvnost byla zřejmě dána možností výběru z bankomatu firmy Pharro Praha. Většina
klientů byla se službami firmy Pharro spokojena, ale samozřejmě se našli tací, kteří budou
věčně nespokojeni (ať už s otevírací dobou TIC, na které je provoz bankomatu závislý, nebo
s poplatky za výběr v bankomatu). Několik let tolik diskutovaný bankomat zde ale konečně
máme a počet výběrů (8236) nám dokazuje, že je 100% využitý, a nad některými nedostatky
snad můžeme i přimhouřit oči.
Velice kladně byl turisty i cyklisty hodnocen CYKLOBUS spojující Vranov nad Dyjí s NP
Podyjí. Délka trasy je 12 km, autobus vyvezl cyklisty i s jízdními koly z údolí řeky Dyje ve
Vranově nad Dyjí přímo do centra Národního parku Podyjí. Linka však byla v provozu pouze
v sobotu, neděli a ve svátek od 16. 6. – 30. 9. 2007. Většina zájemců by uvítala provoz i ve
všední dny (červenec a srpen). Tato linka totiž vyřešila problém dopravního spojení
z Vranova do Čížova a do Lukova, a tím lépe dosažitelné výlety na zříceninu Nového hrádku
u Lukova a výlety do blízkého Rakouska (Hardegg, zřícenina Kaja…).
Turistům zde ale ještě chybí: směnárna, cykloservis, dostupný veřejný internet častěji než 2x
týdně (tento problém je již odstraněn) a veřejné toalety.
INTERNETOVÉ STRÁNKY MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ
Dne 12. 10. 2007 byla spuštěna nová podoba internetových stránek Městyse Vranov nad
Dyjí – www.ouvranov.cz. Věříme, že budete s novou grafikou spokojeni, a doufáme, že tyto
stránky budou, díky nám všem, neustále zvyšovat svoji úroveň. Ti z Vás, kteří budou mít
náměty,
fotografie
a
důležitá
témata,
neváhejte
je
posílat
na
e-mail
infocentrum@ouvranov.cz .
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INFORM ACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
PŮJČOVNÍ DOBA
ÚTERÝ
ČTVRTEK

1000 - 1200
1000 - 1200

1300 - 1800
1300 - 1800

INTERNET PRO VEŘEJNOST
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

900 - 1200
1000 - 1200
900 - 1200
1000 - 1200
900 - 1200

1300 - 1800
1300 - 1800

KULTURNÍ OKÉNKO
VRANOVSKÁ POUŤ
V sobotu 11. srpna, týden po Hamerském posvícení, pořádal městys Vranov nad Dyjí
tradiční Vranovskou pouť. Vedle stánkového prodeje na Náměstí koncertovala skupina
Insight, u Hospůdky hrála k tanci a poslechu kapela Sileta Hostěradice. Děti si přišly na své
v zahradě místní knihovny, kde měly k dispozici po celý den gumovou skluzavku a malí
milovníci pohádek strávili příjemné dopoledne s Písničkovými tetinami Klotyldou a Matyldou
z Brna.
Děkujeme panu Švaříčkovi za finanční podporu při organizaci taneční zábavy u Hospůdky.
VRANOVSKÝ ZÁMECKÝ SLAVÍK (24. 8. 2007)
O den dříve, oproti původnímu termínu, se uskutečnila již tradiční přehlídka úspěšných
zpěváků letošního Vranovského slavíka. V příjemném prostředí zámeckého nádvoří bylo
možné zaposlouchat se do písní, které díky svým interpretům nasbíraly při květnovém finále
nejvíce plusových bodů u odborné poroty. Kromě úspěšných účinkujících se o zdárný
průběh akce zasloužil i moderátor Daniel Rubeš a hudební doprovod v podání Karla Fojtíka
a Karla Matiáše.
PŘEDNÁŠKA O ALTERNATIVNÍ MEDICÍNĚ
V místní knihovně se 10. října uskutečnila přednáška o alternativní medicíně. Lektoři Petr
Valenta a Michal Rakaš, kteří se zabývají reflexní terapií, prací s energií a psychotronikou,
posluchače seznámili s možnostmi a způsoby léčení různých onemocnění bylinkami a
přípravky alternativní medicíny. Využili jsme zkušeností obou terapeutů k individuálním
konzultacím a současně jsme přijali vstřícnou nabídku pořádat pravidelně jedenkrát týdně
cvičení pro zlepšení zdraví a duchovního růstu Tai – Chi. Toto několik set let staré bojové
umění kombinuje přesné pohyby těla s hlubokým dýcháním a využíváním energie jin a jang,
čímž zlepšuje psychickou a fyzickou kondici. Zájemci o cvičení Tai – Chi se mohou hlásit
osobně do konce října v místní knihovně u paní Háblové. Pod vedením odborníků máme
šanci udělat něco pro své zdraví. Kurzovné za měsíc činí 300 Kč (4x měsíčně, v pondělí od
17 – 18.30 hod.).
KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZNOJEMSKÉM REGIONU
Z průzkumu a dotazníkového šetření mezi seniory vyplynuly následující priority pro oblast
Vranovska:
a/ Služby – zřízení pečovatelské služby v domácím prostředí, poradenství, osvěta,
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koordinační centrum, osobní asistence, rozvoz obědů, nákupy, možnost rychlé dostupnosti
lékařské služby, terénní sociální služby pro klienty z Vranovska
b/ Personální kapacity – možnost proškolení dobrovolných pracovníků do systému
sociálních služeb ve spolupráci s úřadem práce
c/ Kultura - využití svozového bezbariérového autobusu za kulturními aktivitami pro celý
region
Centrum sociálních služeb ve Znojmě vydalo katalog Adresář poskytovatelů sociálních
služeb. Senioři, kteří pobírají příspěvek na péči, si mohou ověřit výši finanční úhrady za
poskytované služby prostřednictvím Vnitřního předpisu: vyhláška 505/2006 Sb., podle
§ 119 odst. 2 zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách. Katalog i ceník služeb lze
zapůjčit v místní knihovně nebo na Úřadu městyse Vranov nad Dyjí.
Nejnovější informace o poskytování sociálních služeb v našem regionu najdete na
webových stránkách www.css.euweb.cz
Stránky se neustále doplňují a aktualizují.

Vranovský zámecký slavík
Zleva Daniel Rubeš, Karel Fojtík a Iva Benešová
PŘIPRAVUJEME:
Posezení s důchodci
Martinská taneční zábava
Vánoce v podzámčí
Vánoční koncert na zámku
Zpívání u vánočního stromu

10. 11. 2007
10. 11. 2007
18. 12. 2007
19. 12. 2007
22. 12. 2007
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Vážení rodiče,
v posledních letech se setkáváte v tisku, rozhlase, v televizi s informacemi na téma –
změny ve vzdělávání. Většinou se připomíná potřebnost změn a úkol pro školy vytvořit si
vlastní „ školní vzdělávací program“, který by tyto změny podpořil. Mnohem méně se ale
dozvídáte, proč se má něco měnit, o jaké změny má jít a co to přinese vašim dětem.
Nová podoba vzdělávání vychází z toho, že při rozsahu dnešního poznání a rychlém
rozvoji výrobních technologií nevíme přesně, co budou dnešní děti skutečně potřebovat
v dospělosti za 20 až 30 let. Proto se vzdělávání staví na jistém množství vhodně
propojených poznatků a velký důraz se klade na dovednosti, které mají význam po celý
život a které umožní rychle se přizpůsobit potřebám dalšího vzdělávání i pozdějšího
zaměstnání. K těmto dovednostem patří – umět se učit, být tvořivý a umět řešit problémy,
umět účinně komunikovat s lidmi i technikou, umět spolupracovat, respektovat svá práva i
práva jiných, být tolerantní k jiným, mít vztah k přírodě i kultuře a chránit je, umět pečovat
o své zdraví a bezpečí, poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti.
Protože se nemůžeme všechno naučit, i kdybychom chtěli, klade se velký důraz na výběr
učiva, na to, co je podstatné a co se v dalším životě skutečně využije. Je důležité, aby
učitelé žáky vhodně motivovali a připravovali výuku zajímavou a dostupnou.
S tím velmi úzce souvisejí i metody práce, které zajišťují co největší trvalost poznání.
Proto se více zařazují způsoby výuky, které nejsou pouhým předáváním hotových poznatků,
ale vycházejí z aktivní práce žáků ve skupinách a z propojení poznání různých předmětů.
Další změny vycházejí ze skutečnosti, že se všichni žáci nemohou naučit totéž a ve
stejném rozsahu. Je nesmyslné chtít stejné výsledky od všech žáků, ale je velmi potřebné
usilovat o to, aby každý dosáhl svého osobního maxima. Proto se klade důraz na
individuální přístup – ve výuce i v hodnocení.
Nová koncepce vzdělávání dává učitelům větší pravomoci, ale vyžaduje i větší
odpovědnost při přípravě výuky. Škola si na základě státem schváleného „rámcového
vzdělávacího programu“ vytváří svůj vlastní „ školní vzdělávací program“. Ten vychází
z povinných dovednostních výstupů, k nimž musí škola se žáky směřovat. Učitelé pak
stanovují nejvhodnější učivo i metody a cíleněji reagují na potřeby konkrétních dětí, na
podmínky školy, na zájmy žáků i požadavky rodičů. Podobným způsobem učilo mnoho
učitelů již dříve, cílem je, aby se takový styl práce stal běžný v týmech učitelů všech škol.
Všechny naznačené změny by měly vést především k tomu, že se žáci budou učit rádi, že
získají dovednosti, vědomosti, schopnosti i způsoby jednání, tzv. klíčové kompetence,
které budou mít smysl a které bez problému uplatní v dalším životě a v zaměstnání doma i
kdekoli v zahraničí.
Další podrobnosti o našem školním vzdělávacím programu vám rádi sdělí naši učitelé, a
to na třídních schůzkách nebo při individuálním jednání.
V letošním školním roce do školy nastoupilo 111 žáků, do školní družiny se přihlásilo 25
dětí.
Vyučuje se v 7 třídách, je spojený 1. a 2. ročník do jedné třídy a dále 3. a 4. ročník.
V učitelském sboru došlo ke změnám, nastoupili tři mladí učitelé: paní učitelka Alice
Polášková vyučuje angličtinu, češtinu, němčinu a hudební výchovu, paní učitelka Bulínová
učí 5. ročník a dále němčinu a pan učitel Čech učí dějepis, tělesnou, občanskou a rodinnou
výchovu.
Třídnictví v jednotlivých ročnících bylo rozděleno následovně:
1. a 2. ročník
5+13 žáků
p. uč. Miroslava Hammerová
3. a 4. ročník
10+12 žáků
p. uč. Dana Bořilová
5. ročník
14 žáků
p. uč. Marie Bulínová
6. ročník
15 žáků
p. uč. Alice Polášková
7. ročník
19 žáků
p. uč. Martina Jedličková
8. ročník
13 žáků
p. uč. Ilona Kocábová
9. ročník
10 žáků
p. uč. Milana Zuhlová
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Bez třídnictví je pan učitel Václav Čech a pan učitel Lubor Durda, který nadále na naší
škole učí informatiku.
Od října nabízíme dětem možnost pracovat v následujících zájmových kroužcích:
Florbal, angličtina – starší žáci, angličtina – mladší žáci, pěvecký – mladší žáci, pěvecký –
starší žáci, taneční, počítačový, ruční práce, šití, matematika pro 9. třídu, hra na flétnu, hra
na kytaru, němčina, recitační, dílny, rybářský.
Některé zájmové kroužky se pro malý zájem žáků zatím neotevřely.
Ve škole vznikla žákovská redakční rada, která se pokusí vydávat školní časopis, rodiče i
veřejnost budou včas informováni.
Prosba na závěr: ekologická akce „sbíráme víčka od petlahví“ nadále pokračuje. (Sbíráme
víčka pro firmu, která je taví a následně se z nich vyrábí zařízení pro dětská hřiště –
skluzavky apod. Škola za to obdrží sponzorský dar nebo malou finanční výpomoc.) Všem
občanům Vranova, kteří se již zapojili a intenzivně víčka do školy posílají, touto cestou
děkujeme. Ostatní prosíme o zapojení se do této akce, každé množství poslané do školy je
vítáno.
Mgr. Zdeňka Černošková
ředitelka školy

SKP VRANOV NAD DYJÍ

VÝSLEDKY A ROZPIS ZÁPASŮ MUŽSTEV SKP VRANOV NAD DYJÍ
IV. A. MUŽI
1. kolo
2. kolo

sobota 12.8
neděle 19.8.

3. kolo

neděle 26.8.

4. kolo

neděle 2.9.

5. kolo

sobota 8.9.

6. kolo

neděle 16.9.

7. kolo

neděle 23.9.

8. kolo

neděle 30.9.

9. kolo
10. kolo

volno
neděle 14.10.

11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo

neděle 21.10 v 15.00
neděle 28.10. v 14.00
neděle 4.11. v 13.30
neděle 11.11. v 13.30

Chvalovice"B"- Vranov
5:0 (2:0)
Vranov - Suchohrdly
3:2 (1:2)
branky: Žáček, Okoš, Jurčík
Olbramkostel - Vranov
1:6 (0:3)
branky: Okoš 2x, Jaklovský 2x (1P),
Hájek, Žáček
Vranov - Slatina
1:5 (0:4)
branka: Okoš
Štítary"B" - Vranov
4:1 (3:1)
branka: vlastní
Vranov - Těšetice
3:3 (1:1)
branky: Jurčík 2x, Jaklovský
Blížkovice"B" - Vranov
7:2 (3:0)
branky: Jaklovský, Střecha
Vranov - Hostim
3:1 (1:1)
branky: Okoš 2x, Železný
Vranov - Pavlice"B"
branky: Jaklovský 2x, Pecina
Hl. Mašůvky - Vranov
Gr. Mýto - Vranov
Vranov - Bantice
Vranov - Chvalovice"B"
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3:4 (2:0)

10
Fotbalisté SKP Vranov nad Dyjí

OKRESNÍ SOUTĚŽ SK. A - ŽÁCI
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo

sobota 12.8.
neděle 19.8.
neděle 26.8.
neděle 2.9.
neděle 9.9.
neděle 16.9.
neděle 23.9.

8. kolo

neděle 30.9.

9. kolo
10. kolo

neděle 7.10.
neděle 14.10.

11. kolo

neděle 21.10

Dobšice"B"- Vranov
Vranov - Mramotice
volno
Vranov - Višňové
Blížkovice - Vranov
Vranov - Hatě
Hostim - Vranov
branka: Durajka
Vranov - Pavlice
branka: Havlík
volno
Štítary - Vranov
branky: Nasadil 2x, Matika
volno

9:0 (5:0)
0:6 (0:3)
0:4 (0:1)
6:0 (2:0)
0:6 (0:4)
4:1 (1:0)
1:4 (1:1)

0:3 (0:0)

OKRESNÍ SOUTĚŽ SK. A - DOROST
1. kolo
2. kolo

sobota 25.8.
sobota 1.9.

3. kolo

neděle 9.9.

4. kolo
5. kolo
6. kolo

sobota 15.9.
neděle 23.9.
sobota 29.9.

7. kolo

sobota 6.10

8. kolo

sobota 13.10

9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo

sobota 20.10. v 15.00
sobota 27.10. v 12.30
sobota 3.11. v 13.30
sobota 10.11. v 13.30

Jaroslavice - Vranov
Vranov - Micmanice
branka: Železný (P)
Štítary - Vranov
branky: Železný 3x, Miklík 2x
Vranov - Pavlice
IE Znojmo - Vranov
Vranov - Hatě
branky: Železný 2x, Žáček
Šatov - Vranov
branka: Železný
Dobšice "A" - Vranov
branka: Matula
Vranov - Hl. Mašůvky
Blížkovice - Vranov
Vranov - Suchohrdly
Vranov - Jaroslavice

11:0 (2:0)
1:3 (0:1)
2:5 (0:2)
0:1 (0:1)
14:0 (5:0)
3:1 (2:1)
1:1 (0:0)
5:1 (2:0)

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
V sobotu 22. září se za slunečného počasí na hřišti SKP odehrál tradiční turnaj v malé
kopané. Pět zúčastněných družstev změřilo své síly a pořadí na místech nejvyšších je
následující:
1. místo
2. místo
3. místo

Klub fotbalistů bez fyzické kondice
Spektrum Oleksovice
Želetava

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout na webových stránkách www.mkvranov.xf.cz .
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Fotografie z turnaje v malé kopané

RŮZNÉ
CHCEME HEZČÍ VRANOV ???
Na posledním zasedání zastupitelstva dne 29.8.2007 byl s konečnou platností zřízen
„Výbor pro vzhled obce“. Ke vzniku tohoto pomocného orgánu vedla nespokojenost
iniciátorů (a v současnosti členů výboru) se stavem obecního majetku a vzhledem Vranova,
který i přes výrazný posun za posledních 17 let nevyužívá svůj potenciál atraktivní turistické
lokality. Ani pozorný občan naší obce jistě nemohl být se stavem řady lokalit spokojen, na
některých místech šlo doslova „o život“. Proto se iniciátoři zaměřili na zmapování
problematických míst a již z jara tohoto roku pořídili fotodokumentaci a navrhli řešení pro
nebezpečná a nejpalčivější místa Vranova. Spoluprací se starostou a kompetentními
osobami úřadu se již slušná část podařila „přežehlit“. Doufejme, že bude možné postupovat
nastoleným tempem i v blízké budoucnosti. Pochopitelně větší akce a investice jsou
limitovány finančními možnostmi v rámci obecního rozpočtu a budou vyžadovat více
trpělivosti nás všech.
Výbor si prozatím stanovil tuto náplň činnosti :
nepřetržité monitorování vzhledu obce
pořizování fotodokumentace problematických míst
kategorizace priorit náprav ve vzhledu obce
navrhování řešení náprav a doporučení termínů odstranění po konzultaci s kompetentními
zodpovědnými osobami
- zabývat se dlouhodobou koncepcí vzhledu obce a využití obecního majetku a navrhovat
zastupitelstvu možné projekty vylepšující vzhled obce
- spolupráci s občanskými sdruženími zabývajícími se obnovou památek, turistických tras a
rozvojem mikroregionu Vranovsko
- zasedání budou probíhat minimálně 4 x ročně nejpozději 14 dní před jednáním
zastupitelstva
-

V současnosti se rovněž zabývá novelizací stále platné Vyhlášky č. 1/1991 – „O udržování
čistoty v obci Vranov nad Dyjí“, která se zrodila již v r. 1991 zásluhou tehdejšího starosty
Tomáše Motky a přes svou zdařilost je jaksi zaprášena. Bude-li vůle zastupitelstva k jejímu
oprášení (zejména v sankční části) a kompetentních osob k vymáhání jejího dodržování,
měla by být dalším pomocníkem přispívajícím ke kýženému vzhledu našeho městečka.
Možná bude tu a tam činnost výboru některým občanům ne úplně příjemná, ale jeho členové
chtějí pracovat upřímně v dobré víře ku prospěchu většiny zdejších obyvatel. Proto i touto
cestou jeho členové vzkazují vám všem, že chtějí být ušima, které budou slyšet i na vaše
připomínky a nápady, jak zpříjemnit vzhled obce nejen našim návštěvníkům. Rovnice zdá se
totiž býti jednoduchou : hezká obec a spokojený občan = zvýšený turistický ruch = rozmach
stále se zlepšujících služeb = odpovídající zaměstnanost = bohatá obec . On je to vlastně
kruh, co nemá konce, ale proč se tak trošku netočit?
V závěru sdělujeme, že jsme přijali tyto funkce zcela dobrovolně a bez jakýchkoliv nároků
na odměnu za svou činnost.
Pavel Raška, Lubor Durda a Vladimír Piwowarczik

12

VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ OSOBNOSTI NAŠÍ OBCE

STANISLAV MNISEK
Stanislav Mnisek, hrabě a c. k. komoří. Narodil se 10. července 1774 jako jediný syn
konfederovaného luterána Adama Josefa a Felicie Siekierzyńské. Jeho jediným
sourozencem byla od narození slepá sestra Cecilie, která svůj život prožila v kláštěře jako
jeptiška. Rodinné prostředí, v němž dominoval kultivovaný a politizující otec, charakterizoval
vyhraněně pozitivní vztah ke vzdělání a ke kultuře.
Od své plnoletosti vlastnil rodové dominium, přesněji magnátské sídlo Krysowice –
Niziniec v Haliči poblíž Przemyślu, v roce 1808 koupil od hraběte Batthányiho dům ve středu
Vídně (Walnerstrasse 266) a později rozšířil svůj majetek o panství Husákov – opět v Haliči.
V roce 1799, tedy ve svých 25 letech, se asi na popud své ovdovělé matky stal majitelem
vranovsko-novohrádeckého dominia. Zde intenzivně pečoval o agrární hospodářství,
budoval nové panské dvory (u Starého Petřína „Červený dvůr“, u Štítar „Helenin dvůr“,
u Šumné „Bažantní dvůr“, u Lančova „Luitgardin dvůr“), dále rozšířil vranovský pivovar,
staral se intenzivně o zvelebení lesoparku, jako patron o církevní stavby panství, a
samozřejmě i o zámek. V roce 1816 zakoupil místní továrnu na výrobu keramického zboží,
kterou postupně přivedl k nebývalé prosperitě. V tomto smyslu se významně zasloužil
o hospodářské zvelebení regionu a o úroveň jeho hmotné kultury.
Ideově byl zpočátku pohlcen osvícenskými témat a vůbec volnomyšlenkářským chápáním
života a světa (jeho prastrýc Stanislav založil v roce 1742 ve volyňské Wiśniowci jednu
z prvních déletrvajících svobodozednářských lóží na území Haliče). Zájmy mladého hraběte
a jeho ambice dokumentuje v tomto smyslu obsah jím pořízených maleb prvního a druhého
patra vranovského zámku inklinujících k hermetismu, přesněji k spirituální alchymii, a
naznačujících, že se téměř jistě osobně podílel i na tvorbě jejich ikonografického programu.
Později však rezignoval na vnější projevy této názorové orientace a cílevědomě budoval
politickou kariéru, která vyvrcholila někdy koncem třicátých nebo počátkem čtyřicátých let,
kdy se stal nejvyšším maršálkem v Haliči a Lodoměři (tedy prezidentem stavovského
zemského sněmu) a kdy byl jmenován c. k. tajným radou. Za zásluhy mu císař udělil i
komandérský kříž Řádu Leopoldova a stal se i rytířem Maltézského řádu. C. k. komořím byl
jmenován v roce 1812.
Jeho rodinný život měl standardní průběh. Dne 19. března 1807 se oženil s Helenou
princeznou Lubomirskou, s níž měl předčasně zesnulého syna Adama a dcery Luitgardu a
Felicii. S životem se rozloučil 29. října 1846 jako úspěšný podnikatel a vážená osobnost ve
stavovské společnosti. Dodnes ho připomíná památník na Křížovém vrchu nad Vranovem
s nápisem „ Žena nejlepšímu z mužů, děti nejlaskavějšímu z otců“. Ten nechala koncem
čtyřicátých let, tedy po jeho smrti, postavit manželka Helena.
Rodová linie vranovských (!) Mniszků – Buzenin jím po meči vymřela. Jeho chudí vzdálení
příbuzní (potomci bratrů jeho děda Jana, držitelé rodového jména i erbu) však žili ještě
hluboko do 19. století. Stanislav na ně také ve své závěti pamatoval peněžitým odkazem
12 000 rublů.
Rod Mniszků (Mniszek – Buzenin) byl původně měšťanský, zakladatelem jeho šlechtické
větve byl Peter, nobilitovaný za vojenské zásluhy v roce 1598. Dědičnými haličskými hrabaty
se Mniszkové stávají roku 1782, a to vzdělaným a uměnímilovným Stanislavovým otcem
Adamem Josefem (1721 až 1784), starostou mostowským, korunním korouhevníkem a
plukovníkem těžké jízdy, voleným zástupcem haličských stavů, rytířem Řádu sv. Stanislava
(1771) a Řádu Bílé orlice (1774).
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CO BY – KDYBY
aneb Ptačí vrch trochu jinak
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NĚCO PRO BYSTRÉ HLAVY

VODOROVNĚ:
A. Doručit. B. Spisovatel. C. Americký stát; planetka. D. Iniciály herce Kopeckého; oddělovat páráním.
E. Skupina; slovensky ve.
F. Neobutý; přivlastňovací zájmeno.
G. Úvodní skladba. H. Zn. titanu;
malý vůz. I. Nápoj; značka statampéru. J. Kočovník; inzertní značka.
K. Zvýšený tón; Persie.
L. Angl. zkr. Spojených národů;
zbabělec. M. Český tenista; iniciály
tenistky Grafové. N. Stáří.
O. SPZ Prahy – města; zn. kosmetiky. P. Zkr. sportovního klubu;
motýli. R. Zn. žvýkačky; zn. radonu.
S. Opačná pravé; slovensky keř.
T. Spadnouti. U. Útočiště.

SVISLE:
1. Darebák; rvačka; zastarale ryzák;
hudebně sám. 2. Kotouč; Starořekové; dom. Oldřich; opuchlina; slovensky řepa. 3. Jméno spisovatele
Pavla; část ruky; chlup; brynda;
obvazový materiál.
4. T a j e n k a .
5. Papoušek; ozdobná nádoba;
plocha; ovanout; usazenina.
6. Váha obalu; suché údolí na
Sahaře; země; zkr. Studentské
botanické odborné činnosti; části
obličeje. 7. Tahle; šelma psovitá;
ruská pistole; Kristovo označení na
kříži.

Pomůcka:
AOB; Aoni; atl; Sara; UN; vádí

Tajenka z minulé křížovky:
VRANOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO
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Nejúspěšnější účastníci 10. ročníku Vranovské drakiády
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