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Z ÚŘADU MĚSTYSE

OHLÉDNUTÍ ZPĚT
Rok utekl jako voda a je dobré se podívat na to, co se nám podařilo, nebo také
nepodařilo udělat. Díky tomu, že byla připravena z minulého období veškerá stavební
dokumentace a povolení k výstavbě kanalizace v Junáckém údolí a Zadních Hamrech,
mohlo se na konci roku začít se stavbou splaškové kanalizace. Na jaře byla dokončena
gravitační kanalizace v Junáckém údolí a občané se mohli již připojit na obecní kanalizaci.
Problém nastal v tlakové kanalizaci v Zadních Hamrech. Tam se termín zahájení oddálil
zhruba o půl roku, a to díky Státnímu fondu životního prostředí. V současné době je
v Zadních Hamrech dokončen hlavní řád kanalizace a vodovodu. Výkopové práce budou
probíhat, pokud to dovolí počasí. Pokračovat se bude na jaře tak, aby vše bylo hotovo do
letní sezóny. Celková hodnota tohoto díla je 13 mil. Kč.
V červenci se dokončila III. etapa průtahu Vranovem. Opravil se most a chodníky od
čerpací stanice k mostu. Dá se říci, že v současné době je spravená silnice a chodníky
směrem k přehradě a k zámku. Jsem rád, že i v tomto případě se mohlo navázat a
pokračovat v rozdělaném díle. Zbývá dokončit poslední dvě etapy průtahu Vranovem a
opravit Náměstí.
Během roku jsme investovali do oprav místních komunikací téměř jeden milion korun.
U některých komunikací, jako například v Bělidlech, se podařilo opravit celý povrch, někde
se vyspravily komunikace jen zčásti. Můžeme říci, že se stav silnic ve Vranově zlepšil.
Uvidíme, jaká bude zima a co udělá s našimi komunikacemi.
Ke 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů jsme zakoupili garáže a bývalou
služebnu od firmy E-ON. Konečně mají naši hasiči důstojné zázemí pro jejich práci.
Svépomocí si hasiči opravili garáže a bývalou služebnu upravili pro potřeby Sboru
dobrovolných hasičů.
Po celém Vranově proběhla rekonstrukce osvětlení. V Zátiší a v ulici Bítovská se rozšířilo
veřejné osvětlení o několik lamp. V některých místech se vyměnily lampy, případně se
instalovaly nové stožáry. Do této akce jsme se pustili díky přidělené dotaci.
Podařilo se i pár drobností, které potěší. S pomocí místních podnikatelů a pochopení pana
kastelána byl poprvé osvětlen zámek po celou letní sezónu. To ocenili a byli nadšeni
především rekreanti, kteří u nás trávili dovolenou. Velkým přínosem je i bankomat, který byl
zřízen na Turistickém informačním centru. Smlouva s firmou provozující bankomat byla
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prodloužena na dobu neurčitou jen díky vydařené sezóně a velkému počtu výběrů. Nyní
záleží jen na nás, kolik výběrů bude mimo hlavní sezónu, aby nebyla smlouva vypovězena.
Do zimy se podařilo opravit kapli Nejsvětější Trojice (známou také pod názvem Kaple
výběrčího), která se nachází v serpentinách směrem k Lesné. Je to velice cenná památka
z 18. století a opravy se dočkala díky přidělené dotaci.
Samozřejmě jsou i věci, které se nevydařily nebo nešly ovlivnit. Velice mě mrzí, že se
nepodařilo více udělat v otázce protipovodňových opatření. Povodí Moravy s.p., respektive
ministerstvo zemědělství nebylo schopno vytvořit Metodický pokyn v rámci programu
129 120 “Podpora před povodněmi II“. Prakticky rok se nic nedělo, až nyní 5. prosince
iniciují schůzku k tomuto programu v Praze na ministerstvu zemědělství. Této schůzky jsem
se zúčastnil a se závěry tohoto jednání budu občany informovat.
Lubomír Vedra
NEJVĚTŠÍ PROBLÉM - FINANCE
Vranov nad Dyjí má tu nevýhodu, že zde nemáme žádné výrobní provozy nebo
průmyslovou zónu, z nichž bychom měli pravidelný přísun peněz. Nemáme tady ani jiný
trvalý zdroj většího přílivu peněz do obecní pokladny. Na druhou stranu zde ale máme
nádhernou přírodu, přehradu a řadu jiných zajímavých míst, kterými se můžeme pochlubit
oproti jiným obcím či městům, která nám tyto krásy závidí.
Se vstupem České republiky do Evropské unie se otevřely možnosti čerpání značných
prostředků z unijních strukturálních fondů. Programové období 2007-2013 nám přináší
velkou šanci čerpání za vydatné pomoci strukturálních fondů Evropské unie. Řadíme se
mezi méně bohaté státy EU a v uvedeném období můžeme ke zlepšení životní úrovně svých
obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard eur, což je asi 753 miliard korun. České
subjekty mají v tomto období jedinečnou a neopakovatelnou možnost využít tyto finanční
zdroje na rozvoj podnikání, obecní či neziskové sféry.
A tady máme jednu z cest, jak přijít k nějakým penězům. Náš městys chce také využít
těchto prostředků z fondů EU, a proto jsme připravili dvě větší akce a snažíme se využít této
možnosti. Od poloviny prosince bude možno podávat žádosti do Regionálního operačního
programu Jihovýchod v rámci Prioritní osy 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel.
Příspěvek z tohoto programu je 85% celkových způsobilých nákladů oblasti podpory.
K tomuto příspěvku musí být ještě jakási míra spolufinancování ze zdrojů ČR (národní
veřejné zdroje), v návaznosti na poskytnuté zdroje strukturálních fondů.
Městys Vranov nad Dyjí, jakmile budou známy výzvy ROP JV, zažádá o prostředky z EU
na rekonstrukci Náměstí a rekonstrukci knihovny a přilehlé zahrady. Kromě těchto žádostí
o dotace budeme samozřejmě využívat i dotační tituly z ministerstev a Jihomoravského
kraje. Jenom pro zajímavost uvádím , na co se nám podařilo získat dotace v roce 2007.
Rozšíření vodovodu v Zadních Hamrech (z Jihomoravského kraje) – 300.000 Kč
Vodovod Zadní Hamry (ministerstvo zemědělství) – 1.604.000 Kč
Vodovod Zadní Hamry (Sdružení VaK) – 500.000 Kč
Oprava kaple Nejsvětější Trojice (JMK) – 75.000 Kč
Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení (JMK) – 158.000 Kč
Studie proveditelnosti – protipovodňová opatření (JMK) – 78.700 Kč
Podpora zkvalitnění služeb TIC (JMK) – 86.455 Kč
Dotace pro hasiče (JMK) – 40.000 Kč
Splašková kanalizace ul. Zámecká – Malý dvůr (JMK) – 220.000 Kč
Mimo tyto dotace jsme získali za Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska dotaci na
pořízení a instalaci značení kulturních a turistických cílů 100.000 Kč, na konzultační,
poradenskou a vzdělávací činnost 64.000 Kč, na skupinový vodovod Vranovsko – zhotovení
projektové dokumentace 500.000 Kč a také jsme dostali dar od Lesů ČR na projekt
Vranovskem na kole 500.000 Kč.
U většiny těchto dotací je třeba si uvědomit, že musíme z našich peněz dofinancovat ještě
30 -50% k přiděleným finančním prostředkům.
Lubomír Vedra
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STAVEBNÍ ÚŘAD VRANOV NAD DYJÍ
Rozsah činnosti:
Úřad městyse Vranov nad Dyjí, stavební úřad je dle § 13 odst. 1 písm. f) zák. č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), obecným stavebním
úřadem. Vykonává státní správu ve věci územního plánování a stavebního řádu dle výše
uvedeného zákona. Současně vykonává působnost speciálního stavebního úřadu dle § 105
zák. č. 254/2001 Sb. o vodách (vodoprávní úřad) ve věci zřizování, změny a odstraňování
vodních děl pro potřeby jednotlivých občanů – fyzická osoba - (např. stavba studní, odběr
podzemních vod a souhlas se stavbou v ochranném pásmu vod) ve smyslu § 15 stavebního
zákona.
Obce (katastrální území), pro které je vykonávaná činnost stavebního úřadu:
Lančov, Jazovice, Korolupy, Lubnice, Mešovice, Nový Petřín, Podhradí nad Dyjí, Podmyče,
Stálky, Šafov, Starý Petřín, Uherčice , Vratěnín, Vranov nad Dyjí
Obce (katastrální území), pro které je vykonávaná činnost vodoprávního úřadu:
Bítov, Chvalatice, Korolupy, Lančov, Lesná, Lubnice, Onšov, Oslnovice, Podhradí nad Dyjí,
Podmyče, Stálky, Starý Petřín, Šafov, Štítary na Moravě, Šumná, Uherčice u Znojma,
Vracovice, Vranov nad Dyjí, Vratěnín, Vysočany, Zálesí, Zblovice
OD 1.1.2007 NABYL ÚČINNOSTI NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Č. 183/2006 SB., VČETNĚ
NÁSLEDUJÍCÍCH PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK:









vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na využívání
území
vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj
č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích výstavbu
vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření
vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního
zákona ve věcech stavebního řádu

Nový stavební zákon 183/2006 Sb. nahrazuje 30 let platný zákon č. 50/1976 Sb. Svým
obsahem je mnohem rozsáhlejší. Stanovuje daleko větší nároky na posouzení stavby, na
projektovou dokumentaci a na provádění stavby. Nově stanovuje povinnosti stavebníkům,
stavbyvedoucím, stavebním dozorům, vlastníkům staveb, právnickým a fyzickým osobám
podnikajícím ve výstavbě, projektantům a vlastníkům technické infrastruktury.
V roce 2007 na základě ministerstva zemědělství bylo zjištěno, že ten kdo odebírá podzemní
vodu, musí mít dle nového vodního zákona č. 254/2001 Sb., povolený odběr. Na tuto
skutečnost se v minulosti nekladl žádný důraz, a proto bylo zjištěno, že v „povoleních“ před
rokem 2001 nebyl tento odběr povolován. Vzhledem k tomu, že jsme vodoprávní úřad „pro
fyzické osoby“, vzrostl během roku počet povolovaných odběrů (dodatečných) pro
jednotlivé domácnosti. Tím bylo zjištěno, že i spousta studní (především v rekreačních
oblastech) je bez stavebního povolení . Vzhledem k tomu, že jak odběr tak i povolení
vodního díla je vedeno řízením formou rozhodnutí, byla to pro náš úřad velká administrativní
zátěž, především v letních měsících.
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PRO SENIORY
Návrh priorit rozvoje sociálních služeb obsažené v komunitním plánu sociálních služeb
na období 2007 – 2010
1. Podpora setrvání seniorů v přirozeném prostředí
Tohoto cíle bude dosaženo rozvojem terénních a ambulantních sociálních služeb nejen ve
městě Znojmě, ale také ve spádových oblastech Znojma.
2. Zvýšení dostupnosti pečovatelské služby ve spádové oblasti města Znojma
Pečovatelská služba ve Vranově nad Dyjí není zatím zajišťována. Daného cíle bude
dosaženo navýšením pečovatelské služby v průměru o dva pracovní úvazky u Centra
sociálních služeb Znojmo, p.o.. Poměrnou částí budou navýšeny provozní finanční
prostředky. Přijetím kvalifikovaných pracovníků s řidičským průkazem a potvrzením
o odborné způsobilosti dle §103 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. budou tito lidé zajišťovat
službu ve spádových obcích města Znojma. Dalším předpokladem pro poskytování
pečovatelské služby mimo město Znojmo je nákup motorového vozidla, kterým budou
pracovníci za klienty dojíždět. Předpokladem pro zajištění této služby v městysi Vranov nad
Dyjí je navázání spolupráce s úřadem městyse a sepsání smlouvy o zajištění
pečovatelské služby dle § 94, zákona 108/2006 Sb.
VÝZVA
ŽÁDÁME SPOLUOBČANY, KTEŘÍ ABSOLVOVALI KURZ PRO PRACOVNÍKY
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A RÁDI BY SE V TÉTO OBLASTI REALIZOVALI,
HLASTE SE OSOBNĚ U J. SÁROVÉ NA TEL. Č. 515 296 349

TURISTICKÉ INFORM AČNÍ CENTRUM
INFORMAČNÍ KIOSEK EAGLE JUMBO
V listopadu 2007 byl na turistickém informačním centru nainstalován informační kiosek
EAGLE Jumbo, který je součástí realizovaného projektu spolufinancovaného v rámci
Opatření 1.3, Cestovní ruch a nabídka aktivit pro volný čas – Programu Iniciativy
Společenství Interreg IIIA Rakousko – Česká republika s názvem „Portál cykloturistiky
Jihomoravského kraje v návaznosti na Dolní Rakousko“, jehož partnerem je rovněž Městys
Vranov nad Dyjí. V informačním kiosku se otevřou internetové stránky Portálu cykloturistiky
Jihomoravského kraje – zde se dozvíte více o již zmíněném projektu a každý si zde mimo
jiné může naplánovat i svůj výlet na kole.
Věříme, že informační kiosek bude sloužit nejen turistům, ale i nám všem. Naplánování trasy
je zdarma, tištěná podoba mapy je zpoplatněna symbolickou částkou 5,- Kč/strana.
Vezměte kolo nebo alespoň rozložte mapu a vyjeďte skrz naskrz jižní Moravou. Je to
přece tak obdivuhodný kraj! Během jednoho dne můžete obdivovat úrodná pole a vinohrady
v nížinách a zanedlouho nato pobývat v lesích podobných těm na horách. Můžete šlapat do
pedálů ve středu města a za chvilku projíždět tichem lesních zákoutí nebo podél řek. Těch
míst v kraji, která lákají, je mnoho a na to vše nemusíte mít nějaký velmi rychlý dopravní
prostředek – stačí kolo.
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INFORM ACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
SOUTĚŽ DOKRESLETE VHRSTIHO
V Týdnu knihoven, začátkem října 2007, vyhlásila Knihovna města Plzně soutěž Dokreslete
Vhrstiho. Na její adresu bylo ve stanoveném termínu dodáno 260 soutěžních prací (z toho
asi 10 bylo anonymních), naprostá většina byla výtvorem dětských rukou, dětské fantazie.
Přišly také objemnější zásilky asi ze sedmi knihoven z celé České republiky. Tady si zvláštní
ocenění za aktivní přístup zaslouží Knihovna Hořovice, Městské kulturní středisko Letovice a
Místní knihovna ve Vranově nad Dyjí, která zapojila celý první stupeň zdejší základní
školy.
Nebylo tedy lehké vybírat. Do užšího finále vybral výtvarník Vhrsti asi 20 příspěvků. A pak
spolu s ním zasedla porota ve složení PhDr. Dagmar Svatková (ředitelka KMP), Mgr. Helena
Šlesingerová (vedoucí Ústřední knihovny pro děti a mládež) a Mgr. Jana Horáková (PR
KMP) a porovnávali a vzdychali…
Mnohé komiksy nepostrádaly zajímavé nápady – kuchaři vznikla: písmenková polévka,
sypal se na něj z mraků déšť písmenek (v jednom případě - co by asi i Vhrsti rád zažil - také
déšť dolarových bankovek), kolem kuchařovy hlavy se skvěla písmenková svatozář,
výsledkem jeho kuchařského umění byl i Lexikon moudrosti. Také zaujaly nápady např.
Aleny Šebelové, Vlasty Kapsové, Milana Quanga a Daniela Vlasáka. Malý Martin Grund ke
svému obrázku připsal, že kuchaři „vznikla polévka, kterou když ochutnal, tak věděl
všechno“. To by se nám všem hodilo, že?
Ani dětské příspěvky nepostrádaly vtip, k dalším se vázal i malý literární příběh, například
z pera sedmiletého Tomáše Kozáka – Jak si
kuchtík uvařil svého přítele Maxikniha,
minipohádka
Kateřiny Durajkové ze
4. třídy nebo text její spolužačky Ivy
Benešové:
„Ze všech knih, co kuchařovi vybouchly,
se stala polévka. Ty ostatní knihy se
narovnaly do poliček, a když se otevřely,
tak v nich nebylo ani jedno písmenko.
Potom přišly děti ze školky a ze školy.
Tak strašně jim ta polévka chutnala, že
nechtěl nikdo z nich odejít. Polévka došla
a děti se rozplakaly. Potom byla povodeň,
tak kuchař zavolal hasiče. Hasiči přijeli,
všechno to vysušili, kuchař znovu
smíchal knihy a uvařil je. Zase udělal
něco špatně - vybouchlo to a všichni
zmizeli.“
My knihovnice jsme si pak zvláště cenily
nápadu Ludmily Veselé. V jejím podání se
na obláčku vznáší nová knihovna. Její
knihovna má křídla, naše touhy také.
Absolutní
vítězkou
se
stala
a
pohádkovou knížku Vhrstiho „Už se
nebojím tmy“ získává Gabriela Zedeková ze Základní školy Vranov nad Dyjí, které se
z kuchtíkova kouzla zrodila Knihová víla. Dalšími oceněnými (na jejichž adresu putuje CD
s Knihovnickým kupletem a Kalendář plzeňský 2008, jehož autorem je také Vhrsti) se stali i
Víťa Barák z Brna, Tomáš Kozák a Jan Šebesta z Plzně, Kateřina Durajková ze Základní
školy Vranov nad Dyjí, Ludmila Veselá z Plzně a také Petra Bartoníčková z Březnice, jejíž
pointa komiksu budiž i tečkou za naší soutěží: „A je vymalováno!“
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KULTURNÍ OKÉNKO
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ SENIORŮ /10.11.2007/
V předvečer sv. Martina bylo v Zámeckém hotelu ve Vranově nad Dyjí rušno. Od 17 hodiny
si zde dali dostaveníčko vranovští senioři. V úvodu pozvané hosty uvítal starosta našeho
městečka pan Ing. Lubomír Vedra. Děti z místní mateřské a základní školy pod vedením
pedagogů potěšily všechny přítomné bohatým kulturním programem. K tanci a poslechu
hrálo Duo Adrien. Těm, kteří ke zdárnému průběhu této akce přispěli, prostřednictvím
zpravodaje děkujeme.
MARTINSKÁ POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA /10.11.2007/
Martinská posvícenská zábava přilákala do Zámeckého hotelu posluchače všech věkových
kategorií nejen díky skvělé dvojici hudebníků z Dua Adrien, ale možná i chystanému
překvapení - martinské huse, kterou nám ochotně zajistil pan Pavel Šrámek. A za to si
zaslouží náš dík.
Oprávněnou radost z výhry měla slečna Jitka Chudíčková, majitelka vylosované vstupenky.

Na zdobení vánočního stromu se i letos podílely děti z mateřské a základní školy.
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PŘIPRAVUJEME:
Vánoce v podzámčí - 18. 12. 2007 v 18 hodin v knihovně
Výstava "VÁNOCE A PANNA MARIA 2007" - 19. 12. 2007 od 18.30 do 19.30 hodin na
Státním zámku Vranov nad Dyjí. Výstava pokračuje od 26. prosince 2007 do 1. ledna 2008
- vždy od 13 do 17 hodin.
Koncert na zámku - 19. 12. 2007 v 19.30 hodin na Státním zámku Vranov nad Dyjí
Zpívání u vánočního stromu - 22. 12. 2007 v 17 hodin na Náměstí
Obecní ples - 19. 1. 2008
Masopust - 26. 1. 2008
Merenda - 2. 2. 2008
Josefská zábava - 15. 3. 2008
ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Během podzimního období se i v naší škole kromě plnění tradičních školních povinností
konalo několik zajímavých akcí. V říjnu proběhl na vranovské pláži jubilejní 10. ročník
drakiády. Tentokrát byl vylepšen občerstvením pro všechny účastníky sponzorovaným
organizátory akce.
Taktéž se konalo již tradiční rozloučení se sluníčkem, účastníkům sice tentokrát vůbec
nepřálo počasí, pršelo a do průvodu se opíral silný vítr, přesto se jich sešlo opravdu hodně a
byli za to odměněni pohoštěním v Pážecím domě, o které se opět postarala paní Boudová.
Žáci naší školy připravili a vydali první číslo školního časopisu, který se setkal s velkým
ohlasem a byl do posledního kusu rozebrán. Prodává se za symbolickou cenu, aby byly
pokryty náklady na papír a tisk. V současné době se připravuje další číslo, které vyjde
začátkem prosince.
V listopadu si děti se svými učiteli připravily program na posezení s důchodci. Tentokrát
byl velmi pestrý, vystřídali se malí i velcí, kromě písniček a básniček nechyběly ani tanečky a
flétnový sbor zahrál opravdu profesionálně. Účinkujícím byl nejlepší odměnou upřímný
potlesk všech posluchačů.
13. listopadu proběhly třídní schůzky s rodiči, zúčastnilo se v průměru 75% rodičů. Na
otázku, zda stačí třídní schůzky 2x do roka, odpovědělo 91% zúčastněných kladně, pouze
9% si přálo schůzky častěji. Ponecháváme tedy třídní schůzky 2x ročně ( návštěvnost druhé
schůzky na jaře bývá jen kolem 50% rodičů) s tím, že rodičům jsou nabízeny konzultační
hodiny kdykoliv po domluvě.
Pro žáky 9. třídy se uskutečnila zajímavá exkurze do Střední školy řemesel a služeb
v Moravských Budějovicích a následně do firmy BAST s.r.o., kde žáci mohli přímo vidět
uplatnění absolventů zmíněné školy a učiliště.
V prosinci chystáme pro žáky 2. stupně výlet do vánoční Prahy s návštěvou
trojrozměrného kina IMAX na film Divoké safari.
Koncem listopadu pomohli naši nejmenší
ozdobit vánoční strom na náměstí (viz. foto), a tím
začala příprava na Vánoce. Žáci 9. třídy chystají
dle loňského příkladu mikulášskou nadílku pro
své mladší spolužáky. Ve třídách se připravují
malé vánoční besídky, které budou předcházet
vánočním dílnám, vše se uskuteční 20. prosince
v odpoledních hodinách. Chystáme zdobení
perníčků, výrobu nejrůznějších vánočních ozdob
a doplňků, které si potom zúčastnění budou moci
odnést domů. Těšíme se opět na hojnou účast
dětí i rodičů a na příjemnou atmosféru, která toto tvůrčí dění vždy provázela.
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Nejnovější informace a také fotografie z akcí můžete zhlédnout na našich webových
stránkách nebo ve vitrínce na náměstí.
Mgr. Zdeňka Černošková
ředitelka školy
PŘEDVÁNOČNÍ ČAS VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Tak jako všichni kolem nás, tak i my v družině jsme se na přicházející svátky pečlivě
připravovali. Veškerá naše činnost byla spjata s vánoční tematikou. Vyprávěli jsme si
o smyslu adventní doby a o vánočních zvycích. Družinu i školu jsme zdobili vánočními a
zimními motivy. Vyráběli jsme čerty, Mikuláše i andělíčky, adventní kalendáře a kreslili
vánoční pohlednice. Pro rodiče a své nejbližší jsme vytvářeli vánoční přání a drobné
dárečky. Při poslechu koled jsme ochutnávali vánoční čaj a vlastnoručně upečené cukroví vanilkové rohlíčky, kokosové kuličky a kokosová očka.
V tomto vánočním čase jsme nezapomněli ani na zvířátka v lese. Přinesli jsme jim
kaštany, žaludy, seno, mrkev, řepu, jablíčka i lojové koule pro ptáčky. Zvířátkům jsme popřáli
dobré chutnání, zazpívali si několik koled a odcházeli s příjemným pocitem zpět do družiny.
Velkou radost máme i ze stromečku. Vyjímají se na něm naše ozdoby z přírodnin a
zvláště pak perníčky, které jsme si rovněž sami pekli a zdobili. Všichni se těšíme na den, až
si v družině budeme rozbalovat dárečky. Pak zapojíme rodiče do společného vyrábění ve
vánočních dílnách a po nich nás čekají vytoužené prázdniny.
Všem přejeme krásné Vánoce.
Dagmar Hromadová

Děti ze školní družiny se svým čertem
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PŘEDVÁNOČNÍ VÝTVARNÁ GALERIE

Tereza Pospíšilová - 7. třída

Nikola Trnková - 7. třída

Martin Grund - 3. třída

Petr Grund - 6. třída

Lukáš Balon - 4. třída

Hana Cuperová - 7. třída

Nikola Hadenová - 7. třída

10

FLORBAL
Druhým místem odstartovali naši florbalisté účinkování v novém ročníku Šumenské
florbalové ligy. První turnaj se odehrál v úterý 20. listopadu 2007 v Blížkovicích.
Výsledky:
Vranov nad Dyjí - Šumná
Vranov nad Dyjí - Blížkovice 1
Vranov nad Dyjí - Blížkovice 2

5:1
2:5
3:2

Výsledky druhého turnaje v Šumné (11.12.2007) nebyly do uzávěrky zpravodaje známé.

SKP VRANOV NAD DYJÍ
SILVESTROVSKÁ POZVÁNKA
Na hřiště i do hlediště zveme v neděli 30.12 2007 ve 13.30 všechny příznivce kopané na
třetí vranovský silvestrovský srandamač. Přijďte se aktivně zúčastnit nebo jen povzbudit a
rozloučit se s fotbalovým rokem 2007.
POSILOVNA
Od 1.12.2007 je v klubovně SKP pro veřejnost otevřena posilovna.
Provozní hodiny:
Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Sobota

16.00 - 19.00
16.00 - 19.00
16.00 - 19.00
16.00 - 19.00

Bližší informace na tel. č. 606781285 (p. Kratochvíl).

VÝSLEDKY ZÁPASŮ MUŽSTEV SKP VRANOV NAD DYJÍ
Skupina IV. A. muži
11. kolo

21.10

12. kolo

28.10.

13. kolo
14. kolo

4.11.
11.11.

Hl. Mašůvky - Vranov
branky: Kinc, Okoš
Gr. Mýto - Vranov
branka: Bila
Vranov - Bantice
Vranov - Chvalovice"B"

0:2 (0:1)
3:1 (1:1)
0:5 (0:3)
odloženo

Okresní soutěž - skupina A, dorost
9. kolo

20.10.

10. kolo

27.10.

11. kolo

3.11.

12. kolo

10.11.

Vranov - Hl.Mašůvky
branky: Železný, Plucek, Bartoš, Matula, Miklík
Blížkovice - Vranov
branky: Železný 2x
Vranov - Suchohrdly
branky: Železný 5x, Žáček
Vranov - Jaroslavice
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5:0 (2:0)
10:2 (5:2)
6:7 (2:3)
odloženo

Tabulka po 13. kole okresní soutěže IV. A - muži
1.
2.
6.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Chvalovice"B"
Pavlice"B"
Bantice
Blížkovice"B"
Slatina
Suchohrdly
Štítary"B"
Vranov
Hostim
Těšetice
Hl.Mašůvky
Grešl.Mýto
Olbramkostel

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9
10
9
8
7
7
7
4
3
2
1
1
1

3
0
2
0
1
1
0
1
2
2
3
2
1

0
2
1
4
4
4
5
7
7
8
8
9
10

31:3
41:22
40:9
40:24
44:17
45:18
31:34
25:40
20:35
19:41
15:30
12:47
10:53

30
30
29
24
22
22
21
13
11
8
6
5
4

Tabulka po 11. kole okresní soutěže sk. A - dorost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.

Blížkovice
Dobšice"B"
Micmanice
Jaroslavice
IE Znojmo
Pavlice
Hatě
Vranov
Suchohrdly
Šatov
Hl.Mašůvky
Štítary

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
9
7
7
6
4
4
3
3
2
2
0

0
1
3
2
2
3
2
1
0
3
0
1

1
1
1
2
3
4
5
7
8
6
9
10

59:12
48:8
44:16
49:19
58:24
18:32
21:34
24:56
29:37
16:31
12:45
9:73

30
28
24
23
20
15
14
10
9
9
6
1

Tabulka po 8.kole okresní soutěže sk. A - žáci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dobšice"B"
Pavlice
Hatě
Višňové
Blížkovice
Mramotice
Štítary
Hostim
Vranov

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
5
5
5
3
1
1
1
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0
1
2
0
0
1
0
0
0

1
1
1
3
3
4
7
7
7

42:8
23:4
35:12
34:22
20:18
19:15
11:40
17:48
5:39

21
19
17
15
15
10
3
3
3

VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ OSOBNOSTI NAŠÍ OBCE
Helena z Mniszku, rozená princezna
Lubomirská (1784 až 1876), dvorní dáma a
nositelka
prestižního
dámského
Řádu
Hvězdového kříže, devoční (čestná) členka
suverénního Řádu Maltézských rytířů. Narodila se
6. ledna 1784. Starostlivá výchova v kultivovaném
a kulturně mimořádně podnětném prostředí
rodinného Rovna (na území dnešní Ukrajiny mezi
městy Kyjev a Lvov) v ní rozvinula přirozené
schopnosti, inteligenci a dala jí široké vzdělání.
Dne 19. března 1807 se vdala za hraběte
Stanislava Mniszka, o němž informovalo
předchozí číslo Vranovského zpravodaje. S ním
měla syna Adama a dcery Luitgardu a Felicii.
S rodinou pobývala v Krysowicích, na Vranově,
v Rovně, ale i v Itálii, v Paříži a ve svém
vídeňském domě a věnovala se výchově a
vzdělávání dětí – rozvíjí hlavně jejich hudební
nadání. Sama inklinuje k literatuře – buduje
rozsáhlou knihovnu, ale aktivně provozuje i hudbu
a divadlo. Na Vranově zakládá zvláštní divadelní
scénu, kterou vybavuje dekoracemi a rekvizitami a často v ní pořádá divadelní představení.
Zve na ně hudebníky, zpěváky a dramatické umělce ze Znojma, z Vídně a dalších míst.
Účastní se i veřejného života – ve společnosti je významnou osobností. Přes frankofilně
orientovanou kulturu svého prostředí je uvědomělou Polkou. Po smrti manžela v roce 1846
volí právě Vranov jako vdovské sídlo, kde pobývá ještě dalších třicet let. Dožívá se zde
zrušení patrimonia – její hospodářský, ale i kulturní a společenský vliv jako majitelky zámku
a k němu příslušejícího velkostatku (5 400 ha) je však v regionu stále značný. Věnuje se
různým úpravám lesoparku – nechává v něm stavět rodinné památníky, chrámky, kapličky,
udržuje kostely, provozuje bohatý společenský život, podporuje školu, kostel, je charitativně
činná. Přímo organizuje i různé veřejné podniky jako například tzv. Růžové slavnosti.
S přibývajícími léty sílí její náboženská orientace spojená s uzavřeností, kulturně však žije
do pozdního věku – ještě v osmdesáti letech například navštěvuje divadlo a bere i soukromé
hodiny hudby. Umírá v udivujícím věku 93 let na zámku, a to 14. srpna 1876, když ještě
krátce před tím, již na smrtelném loži, vyslechne koncert sjednané vojenské kapely, která pro
ni na druhém nádvoří zámku přehrává oblíbené melodie. Je pochována – za velké účasti
bývalých poddaných – ve zděném sarkofágu zámecké hrobky pod kaplí. Představuje
nejvýraznější ženskou postavu „polského“ období Vranova (1799 až 1938).
Rod Lubomirských – katolická knížecí rodina, která se v 19. století rozdělila na tři linie –
haličskou, polskou a volyňskou. Říšskými hrabaty „von Wisnicz und Jaroslaw“ byli jmenování
roku 1598, říšskými knížaty v roce 1647. V českém kulturním prostředí byl známý Jiří
Lubomirský (synovec vranovské Heleny Lubomirské), absolvent pražské univerzity,
panslavista, místostarosta všeslovanského sjezdu v Praze v roce 1848. Erb – v červeném
poli stříbrný, pravotočivý proud řeky Srzeniawy. Deviza (heslo) erbu: „Patriam versus“
(„K vlasti“).
Portrét představuje Helenu z Mniszku jako vitální, téměř sedmdesátiletou vdovu v černých
šatech, s psychologizujícími rysy ve tváři. V roce 1852 ho maloval slavný profesor vídeňské
akademie a módní malíř podobizen tehdejší šlechtické společnosti Karl Blaas.
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Mikuláš a spol ve škole

Pekelníci ve škole

..........

ve školce

..........

Čert a Mikuláš ve školce
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a opět ve škole

NĚCO PRO BYSTRÉ HLAVY

VODOROVNĚ:
A. Pomůcka kovboje; anglicky psací stůl; švédská jednotka objemu. B. Zn. žiletek; hl. město
Norska; druh pytláka. C. Polévkový knedlíček; staroarménské město; zastarale úřad; konec
latinské mše. D. Zkr. Českých novin; předloha; plátěné obydlí; chem. zn. hliníku.
E. Horizonty; hud. něžně. F. T A J E N K A G. Český herec; naivní člověk. H. Ukazovací
zájmeno; podezdívka; sev. ptáci; akademický titul. I. Zn. vysavače; část lat. mše; citoslovce.
J. Smrt; evropské pohoří; africký kmen v Zairu. K. Lidožroutství.
SVISLE:
1. Obec u Vranovské přehrady; smutek. 2. Zn. kosmetiky; citoslovce; potřeba oráče.
3. Rival; držení těla; Starořek. 4. Mužské jméno; odborník v zoologii; chem. zn. niklu.
5. Dozírající osoba; spolek. 6. Nejvyšší karty; zastarale náměstí; jm. papouška.
7. SPZ okr. Stará Ľubovňa; stinné místo; prodejce benzínu. 8. Šlechtična; dom. Liliana.
9. Nář. kocour; starověk; zkr. kus. 10. Palma; čivy; citoslovce. 11. Splátka; časová jednotka;
zkr. Divadelní akademie múzických umění. 12. Zvrat; oblouk.
Pomůcka: aki; Aza; desk; ite; karp; rata; tenero.
Tajenka z minulé křížovky:
DESÁTÝ ROČNÍK DRAKIÁDY
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CO BY – KDYBY

Alespoň tolik pohody jako je uplácaného sněhu na fotografii vám o Vánocích
a v novém roce 2008 přejí členové redakční rady Vranovského zpravodaje.
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