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Z ÚŘADU MĚSTYSE
KANALIZACE A VODOVOD V ZADNÍCH HAMRECH
Vzhledem k tomu, že letošní zima byla mírná, mohlo se prakticky od 11. února pokračovat
v realizaci kanalizace a vodovodu v Zadních Hamrech. Z minulého roku jsou kompletně
vybudovány hlavní řády a v současné době se zabudovávají u jednotlivých nemovitostí
kanalizační (domovní čerpací stanice) a vodovodní šachty. Do Velikonoc bylo instalováno
zhruba 45 kanalizačních šachet z 50. Je potěšitelné, že je dobrá spolupráce mezi pracovníky
provádějícími výkopové práce a místními občany a chalupáři.
/lv/
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
V minulém zpravodaji jsme slíbili, že budeme informovat o schůzce, která se uskutečnila na
ministerstvu zemědělství k Metodickému pokynu k postupu administrace akcí v rámci
programu 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“. Tento nově vydaný metodický
pokyn výrazně změnil pravidla, která byla původně dojednána, a tím zkomplikoval obcím
jejich roli při realizaci protipovodňových opatření.
Ministerstvo zemědělství po povodních 2006 vypracovalo Dokumentaci k programu 129 120
– Podpora prevence před povodněmi II (II. etapa programu Prevence před povodněmi). Na
základě této metodiky bylo s obcemi postiženými záplavami dohodnuto, že zpracují do
konce března 2007 Studii proveditelnosti pro návrh opatření programu 129 120 a dále je vše
na Povodí s.p.. Tuto studii jsme nechali vypracovat a v termínu předali na ministerstvo
zemědělství, které ji mělo dále předat k posouzení VUT Brno. Studie proveditelnosti nás
stála 112.500 Kč (díky JMK jsme na ni dostali 70 % dotaci). Vycházeli jsme z toho, že obec
splnila požadavky a Povodí s.p. konečně začne něco dělat. Podstatné je, že v původní
metodice se uvádí způsob výpočtu podpory. Ta je u státních podniků Povodí, Zemědělské
vodohospodářské správy a Lesů ČR uhrazena do výše 100 % výdajů na dokumentaci pro
územní a stavební řízení, související investorské a inženýrské činnosti, výkupy pozemků a
jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci.
Z uvedeného vyplývá, že státní podniky (jako navrhovatelé a žadatelé) měly mít uhrazeny
výdaje na dokumentaci pro územní a stavební povolení a výkupy pozemků do výše 100 %.
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V „novém“ Metodickém pokynu v rámci programu 129120 „Podpora prevence před
povodněmi II“, který podepsal pan ministr zemědělství 22.11.2007 a s kterými jsme byli
seznámeni, se zásadně změnila pravidla výpočtu podpory. Navrhovateli se staly obce a
žadateli státní podniky. Z čehož plyne, že navrhovatelé (obce) musejí před podpisem
smlouvy s žadatelem (Povodím) předložit následující podklady k navrhované stavbě
protipovodňového opatření: pravomocné územní rozhodnutí, projektovou dokumentaci
k územnímu řízení, doložení práv k pozemkům dotčených stavbou atd. Konkrétně u nás
ve Vranově nad Dyjí tato změna pravidel dělá další neopodstatněné finanční výdaje
na protipovodňová opatření. Za územní a stavební řízení to dělá cca 800 tis. Kč
+ 100 tis. Kč Studie proveditelnosti + výkupy pozemků (cena ???) a celkově se pohybujeme
řádově okolo 1 mil. Kč.
Na tuto změnu pravidel „během hry“ jsem důrazně upozornil v mém vystoupení na
ministerstvu zemědělství, ke kterému se přidaly i zástupci dalších obcí postižených
záplavami. Rovněž jsem tento problém prezentoval 4. března v Brně na Protipovodňové
konferenci, kam jsem pozval i štáb České televize. Této konference se v úvodu zúčastnil i
ministr zemědělství a poslanec ing. arch. Mencl (ODS). Pan poslanec byl blíže seznámen
s daným problémem a přislíbil, že se touto problematikou budou zabývat v zemědělském
výboru parlamentu. Také jsem navštívil poslance ing. Skopala (ČSSD), seznámil jsem ho
s „protipovodňovou politikou“ a předal mu materiál k této problematice. Během března
se ozvalo několik médií a velice se zajímala o protipovodňová opatření.
Skutečnost je taková, že od posledních povodní v roce 2006 pro Vranov a obce postižené
záplavami ministerstvo zemědělství neudělalo vůbec nic. Pouze oddalují termíny a snaží se
přenést finanční zátěž na obce. Ministerstvo si musí uvědomit, že správcem toků nejsou
obce, ale státní podniky Povodí, jejichž povinností je ochránit zdraví a majetek občanů
bydlících v blízkosti řek.
/lv/
REGIONTOUR 2008
Ve dnech 10. – 13.1.2008 se
konal na brněnském výstavišti
13.
mezinárodní
veletrh
turistických možností v regionech REGIONTOUR. Veletrh
nabízel pohled na regionální
kraje naší republiky, které se
začaly rozšiřovat i o kraje
zahraniční. Jihomoravskému
kraji byla věnována asi
největší pozornost. V rámci
expozice našeho kraje byly
představeny jednotlivé turistické regiony a specifické
turistické produkty jako např.
vinařská
turistika,
cykloturistika, kulturní akce a
muzea. Svůj samostatný
stánek měl i městys Vranov nad Dyjí, kde naše Turistické informační centrum prezentovalo
krásy a možnosti Vranovska a Podyjí. Největší zájem byl o cykloturistiku, ubytování a
historii našeho regionu. Pro podnikatele v cestovním ruchu je Regiontour jedinečnou šancí
jak rozvíjet své obchodní aktivity v této oblasti. Samozřejmě i městys Vranov nad Dyjí má
maximální zájem podpořit cestovní ruch a turizmus v našem regionu.
/lv/
Na fotografii zleva: starosta Vranova nad Dyjí Ing. Lubomír Vedra, místostarosta města
Znojma Ing. Pavel Balík a hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek
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KAPLE VÝBĚRČÍHO
Mezi démanty české a moravské krajiny patří drobná architektonická díla nacházející se ve
volné přírodě. Jsou to boží muka, kříže či kapličky, které vedle křesťanské symboliky
připomínají i nějaké významné události v dějinách onoho místa. Jsou zvláštností,
neodmyslitelným prvkem v krajině a mají punc posvátného kulturního dědictví našeho
národa. Stejně jako honosné staré zámky či hrady se musí tyto drobné stavbičky ctít a
systematicky opravovat.
V serpentinách směrem k Lesné se nachází jedna z mnoha kapliček našeho regionu.
Z cedule, která je umístěna u kapličky, lze vyčíst, že se jedná o kapli Nejsvětější trojice,
známou též pod názvem „Kaple výběrčího“. Byla postavena u staré formanské cesty
nákladem vranovského výběrčího daní Johanna Bäckeho v roce 1746. V roce 2004
Občanské sdružení Clary nechalo zhotovit a osadit novou mříž podle dochovaných
archivních fotografií. V roce 2006 se podařilo kapli získat do majetku obce a v následujícím
roce se mohlo díky přidělené dotaci z Jihomoravského kraje započít s celkovou opravou této
cenné památky. Celková oprava se zdařila, a proto jsme tuto kapličku přihlásili do soutěže
„Nejlépe opravená kulturní památka JMK v roce 2007“. Do soutěže se přihlásilo celkem 32
památek a do užšího kola jich postoupilo 12. Naše kaplička nakonec skončila na pěkném
pátém místě a městysu Vranov nad Dyjí bylo uděleno Jihomoravským krajem „Čestné
uznání“. Tímto chci také poděkovat všem, kteří poslali svůj hlas a zapojili se do soutěže.
Cílem bylo však zviditelnit a projevit zájem o chátrající památkové objekty a to se myslím
podařilo.
Ještě pro zajímavost k symbolice, která je umístěna v horní části čelní strany kapličky.
Protože se jedná o kapli Nejsvětější trojice, je zde umístěna symbolika Trojice ve třech
kruzích, které se navzájem prostupují.
V sobotu 12. dubna v 10.00 hod. bude tato kaplička požehnána a bude do ní umístěna nová
socha Panny Marie, věnovaná z Belgie. Zahájení se uskuteční u vranovského kostela.
/lv/
CZECH POINT
Czech POINT je nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa
komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT, neboli Český
Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným
místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat
všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních
registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu.
Nyní si můžete z pracoviště Czech POINT (Úřad městyse Vranov nad Dyjí) odnést ověřené
výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů.
Během roku se počítá i s dalšími agendami.
Czech POINT je ve Vranově nad Dyjí v provozu od 24. 01. 2008. Vzhledem k projevenému
zájmu občanů o tuto službu můžeme konstatovat, že úřad je „opravdu“ na cestě k lidem.
/lf/

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
V rámci zajištění důstojného a klidného prožívání seniorského věku hodláme v blízké
budoucnosti nabízet tuto nově zřízenou službu.
Cílem služby je:
Zajistit pomoc ve Vaší domácnosti, přesně podle Vašich potřeb, aby bylo možné zůstávat ve
svém přirozeném prostředí. Chceme Vám i Vašim blízkým pomoci žít plnohodnotný život i
přes zdravotní potíže, či vyšší věk.
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Komu je pečovatelská služba určena:
Především osaměle žijícím seniorům, ale i těm, kdo o seniory pečují a potřebují si vyřídit
různé záležitosti, nebo si odpočinout (tzv. odlehčovací služba), postiženým občanům bez
rozdílu věku. Služba je nestranná (neděláme rozdíly mezi pohlavím, národností, vyznáním a
sexuální orientací).
Služby, které hodláme poskytovat:






















Poradenská činnost v oblasti sociálních věcí (pomoc při vyřízení dávek, apod.)
Zajištění kompenzačních a zdravotních pomůcek (hole, berle, aj.)
Doprovod k lékařskému vyšetření a jeho zajištění (objednání u lékaře, vyřízení
poplatku)
Doprovod při návštěvě úřadu
Donáška léků
Donáška nákupu
Donáška oběda
Pomoc při podávání jídla a pití
Komplexní péče o hygienu (pomoc při koupání, péče o vlasy, nehty a chrup)
Pomoc při oblékání
Tělesná rehabilitace po operacích, mozkové příhodě, apod., nácvik chůze s pomocí
kompenzačních pomůcek
Jednoduché ošetřovatelské úkony
Průvodcovské služby do společnosti (např. k posezení s důchodci)
Procházky
Práce potřebné k zajištění chodu domácnosti
Úklid bytu, mytí oken
Žehlení prádla a jeho drobné opravy
Dohled nad dospělým občanem
Zajištění volnočasových aktivit (ergoterapie)
Dohled nad osobou s tělesným, mentálním či smyslovým postižením
Pedagogická činnost

Tyto služby se poskytují za úplatu (viz. aktuální ceník) a na jejich úhradu je určen příspěvek
na péči. V případě, že jej nepobíráte, můžeme ho společně zajistit, ale službu si můžete
koupit i bez tohoto příspěvku (příspěvek může být dočasný např. stav po operaci).
Službu si vyberete Vy sami, nemusíte využívat všech těchto nabízených služeb, můžete je
různě kombinovat. Služby nemusí být trvalé. V případě, že se Váš zdravotní stav zlepší,
můžete službu zrušit, či naopak je možné si další služby přikoupit. (Vše po dohodě se
sociálním pracovníkem, který ji bude u Vás zajišťovat).
Kdo pečovatelskou službu zajišťuje:
Centrum sociálních služeb Znojmo za spoluúčasti městyse Vranova nad Dyjí. V našem
městečku by ji měl vykonávat kvalifikovaný pracovník, kompetentní k zajištění všech výše
nabízených služeb, morálně bezúhonný, vázaný mlčenlivostí!
Princip pečovatelské služby:
ZAJIŠTĚNÍ VAŠÍ SAMOSTATNOSTI A SOBĚSTAČNOSTI, RESPEKTOVÁNÍ SOUKROMÍ,
OCHRANA PRÁV UŽIVATELE, ZACHOVÁNÍ DŮSTOJNOSTI, ZAJIŠTĚNÍ PARTNERSKÉHO PŘÍSTUPU
V případě zájmu a podání jakékoli informace kontaktujte paní J. Sárovou, Zátiší 358,
tel: 515 296 349.
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CENÍK ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Název úkonu

Částka za jeho výkon

Poznámka

Doprovod k lékařskému vyšetření a jeho zajištěn
Doprovod při návštěvě úřadu
Průvodcovské služby do
společnosti
Procházky
Donáška léků

40,- Kč/1 hod.

Donáška nákupu M (malého)

15,- Kč

základní potraviny

Donáška nákupu V (velkého)

50,- Kč

1x týdně

Donáška oběda
Pomoc při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání
Pomoc při přesunu na vozík, či
lůžko
Pomoc při použití WC, nebo
hygieně (přebalení)
Aplikace Inzulinu
Komplexní péče o hygienu:

Příprava prádla do automatické
pračky, pověšení
Žehlení osobního a ložního
prádla

40,- Kč/1 hod.
40,- Kč/1 hod.

např. k posezení s důchodci

40,- Kč/1 hod.
15,- Kč

12,- Kč
1x denně 15,-Kč
2-3x denně 25,-Kč
4x a vícekrát 50,-Kč
1x denně 15,-Kč
2-3x denně 25,-Kč
4x a vícekrát 50,-Kč
1x denně 15,-Kč
2-3x denně 25,-Kč
4x a vícekrát 50,-Kč
1x denně 15,-Kč
2-3x denně 25,-Kč
4x a vícekrát 50,-Kč
1x denně 15,-Kč
2-3x denně 25,-Kč
4x a vícekrát 50,-Kč
koupání: 50,-Kč
umytí vlasů: 60,-Kč
stříhání nehtů: 15,-Kč
50,-Kč za 1kg
50,-Kč za 1kg
80,-Kč/1 hod.
40,- Kč/ 0,5hod.
20,- Kč/ 0,25hod.

Potřebné práce v domácnosti
Délka provedení výkonu
po vzájemné domluvě!
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platí se navíc k ceně oběda

U péče o nehty se zvlášť
platí za ruce (15,-Kč) a za
nohy (15,-Kč, celý úkon tedy
30,-Kč)
Jestliže je prádla méně,
částka se snižuje!
Jestliže je prádla méně,
částka se snižuje!
Práce zahrnují:
Odmrazení ledničky, údržba
dom. spotřebičů (kávovar
apod.), mytí oken,
malý
úklid
domácnosti
(prach, vytření podlahy,
luxování),
pomoc při velkém úklidu,
donáška vody, topení.

Tělesná rehabilitace po operacích, mozkové příhodě, apod., nácvik chůze s pomocí
kompenzačních pomůcek
Jednoduché ošetřovatelské úkony
Poradenská činnost v oblasti sociálních věcí (pomoc při vyřízení dávek, apod.)
Zajištění kompenzačních a zdravotních pomůcek (hole, berle, aj.)
Zajištění volnočasových aktivit (ergoterapie = pracovní činnost přiměřená věku a
zdravotnímu stavu)
Dohled nad dospělou osobou
Dohled nad osobou s tělesným, mentálním či smyslovým postižením
Pedagogická činnost
Tyto úkony se neplatí po jednotlivých položkách za provedení, ale platí se hodinově.
Jestliže u Vás bude pečovatelka 1 hod., je cena služby: 70, -Kč. Částka se potom snižuje, či
zvyšuje, jestliže je u Vás pečovatelka méně než hodinu, nebo více než hodinu.
1hod.
0,5
0,25

70,-Kč
35,-Kč
18,-Kč

Jestliže bude u Vás prováděno více úkonů najednou:
Např:
koupání, umytí vlasů, stříhání nehtů, nákup, úklid domácnosti,
platíte hodinově podle této tabulky:
1hod.
70,-Kč
0,5
35,-Kč
0,25
18,-Kč
Příspěvek na péči (2000 Kč a 4000 Kč) slouží k úhradě výše uvedených služeb.
/js/

KULTURNÍ OKÉNKO
SPOLEČENSKÝ PLES
Městys Vranov nad Dyjí uspořádal 19. ledna v Zámeckém hotelu společenský ples. I přes
menší účast lze akci považovat za velmi úspěšnou.
/js/
MASOPUST A MERENDA
Při masopustní obchůzce Vranovem vybraly masky rekordních 11.500 Kč. Tato finanční
částka posloužila k nákupu darů do tomboly a na finále Vranovského slavíka.
Prostřednictvím zpravodaje děkujeme paní Martě Miklíkové, panu Luboši Mynaříkovi, panu
Romanu Franekovi za operativní pomoc při přesunu masek po Vranově, panu Gabrielu
Zedekovi za skvělý hudební doprovod a rovněž všem spoluobčanům, kteří finančními i
věcnými dary přispěli k úspěšnému průběhu merendy. Ta se uskutečnila 2. února ve
20 hodin v sále Zámeckého hotelu. Nabitý program, skvělí hudebníci Roman and Jarda
Band, country tance ve třech vstupech, bohatá tombola, vyhodnocení nejlepších masek, to
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vše bylo završeno vtipným pochováním basy v podání pana faráře Marka Dundy, paní
Márie Maurerové a členů kulturní komise.
/js/
JOSEFSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
Již druhým rokem měli možnost všichni Josefové oslavit svůj svátek 15. března na
Josefské taneční zábavě v Zámeckém hotelu. K příjemně strávenému večeru přispěli
především hudebníci skupiny Duo Adrien a „Vranovští slavíci“. Pořadatelé hodnotili
pozitivně i vysokou návštěvnost této kulturní akce.
/js/
Připravujeme:
Vranovský slavík, výběrové kolo
Slet čarodějnic
Den matek
Vranovský slavík, finále
Malujeme pro radost

18. 4. 2008
30. 4. 2008
11. 5. 2008
17. 5. 2008
23. 6. 2008

Místní knihovna
Klatovka
Klatovka
Country saloon
Parkoviště pod zámkem
/js/

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
19. ledna 2008 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Zúčastnilo se celkem 16 dětí,
z toho tři požádali prostřednictvím svých zákonných zástupců o odklad. Do první třídy
v příštím školním roce by tedy mělo nastoupit 13 prvňáčků. Tato třída se bude vyučovat
samostatně.
Počet žáků by se mohl v dalším školním roce udržet, pokud se ovšem rodiny s dětmi
z regionu neodstěhují, jako se to stalo letos – od září nám ubyly další 4 děti, jejichž rodiny
region opustily převážně z nedostatku pracovních příležitostí.
Od ledna se naši žáci účastnili několika soutěží, měli jsme zástupce i v okresních kolech,
a to např. v okresní olympiádě z JČ, kde naši školu reprezentovali dva žáci a oba dva se
umístili v rámci okresu na velmi pěkném osmém místě, jeden z nich, Tomáš Stibora je
dokonce teprve žákem 8. ročníku, dále se dvě naše žákyně - vítězky školního kola recitační
soutěže zúčastnily okresní dětské scény, ve které uspěla Terezka Pospíšilová ze 7. třídy,
získala za svůj výkon čestné uznání.
V tomto školním roce jsme navázali spolupráci se školou v rakouském Gaubitsch
nedaleko Laa an der Thaya. Zatím proběhlo setkání na úrovni učitelských sborů, na jaře
chystáme vzájemný výměnný pobyt dětí. Ty budou mít možnost prakticky si vyzkoušet
znalosti z německého jazyka, popř. i anglického, poněvadž i v Rakousku se děti učí
angličtinu.
Osvědčila se také spolupráce s místním oddělením Policie ČR, jejíž členové připravili pro
naše žáky již několik zajímavých přednášek.
Z kulturních akcí vybíráme:
V únoru naši žáci zhlédli velmi poučné a zajímavé vystoupení divadelní skupiny Slované,
tentokrát nás její členové zavedli do období gotiky. Někteří naši žáci si dokonce mohli na
chvíli vyzkoušet i dobové oblečení.
Další jarní akcí byly velikonoční dílny, na které si naši zaměstnanci včetně rodinných
příslušníků a příznivců školy připravili spoustu nových nápadů pro vkusnou velikonoční
výzdobu. Příprava a organizace celé akce vyžadovala skutečně hodně času a práce, ale
spokojené děti i rodiče nám byli dostatečnou odměnou. Tato akce byla prezentována i
v deníku Rovnost.
S jarem také souvisí naše již tradiční vynášení Morany, které se uskutečnilo 26.3. 2008.
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Žáci 1. stupně pravidelně navštěvují divadelní představení ve Znojmě, pro 2. stupeň jsme
zajistili návštěvu kina na pohádku Zdeňka Trošky Nejkrásnější hádanka.
Mysleli jsme i na zlepšování školního prostředí, ve všech třídách už máme díky
vstřícnosti pana starosty a také některých rodičů našich žáků nové moderní osvětlení
odpovídající hygienickým předpisům.
Žáci na 1. stupni se těší z nového nábytku, 4 ročníky jsou vybaveny výškově stavitelnými
lavicemi i židlemi, takže je možnost každému žáku upravit pohodlné sezení přímo na míru.
Bylo opravdu radost sledovat, jak se děti nemohly dočkat, až si sednou do nových lavic. Jen
doufáme, že si toho budou i nadále vážit a nebudou nový nábytek ničit. V tom by nám měli
pomoci i rodiče - vést děti k ohleduplnosti a šetrnosti. Vždyť tato investice nebyla levnou
záležitostí. Postupně bychom samozřejmě rádi vybavili tímto způsobem všechny třídy.
Další informace na našich webových stránkách a také ve vývěsce na Náměstí.
Mgr. Zdeňka Černošková
ředitelka školy
Z ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY
Měsíc leden jsme zahájili povídáním o Třech králích. Četli jsme si o lidové tradici, kdy děti
oblečené za Tři krále chodily od domu k domu na koledu. Také jsme si povídali o Tříkrálové
sbírce, jak je důležité pomáhat lidem v nouzi. Pro děti z MŠ, které šly k zápisu do první třídy,
jsme vyráběli krásné modrobílé tučňáky. Tučňáci nás inspirovali i v naší další práci – vznikla
tak nová nástěnka. Pár tučňáků jsme si postavili i na skříňku. Když se přiblížil čas
karnevalových radovánek, začali jsme vytvářet masky. Vyprávěli jsme si o masopustních
zvycích, o maškarním průvodu. Také jsme si připravili masopustní koblihy s marmeládou a
šlehačkou. Poslední lednový den dostaly děti vysvědčení za jejich činnost v družině
v 1. pololetí.
Přestože jsme měli týden jarní prázdniny, událo se i v únoru v družině hodně zajímavých
věcí. Barvou a krakelovacím lakem jsme „zkrášlovali“ krabice, kde máme uloženy naše nové
hračky, vytvářeli jsme kompozice „Vítr fouká do komína“, povzbuzovali naše kamarády při
recitační soutěži, hráli stolní a pohybové hry. Hodně práce i zábavy jsme si užili ve
„Valentýnském týdnu“. Rozhodli jsme se, že všem našim blízkým – rodičům, sourozencům,
kamarádům uděláme radost a vyrobíme pro ně dárečky a přáníčka. A tak vznikala srdíčka –
červená i růžová, malovaná temperou, zdobená lýkem, samolepkou nebo vytrhaným
barevným papírem. Vše vyvrcholilo „Valentýnskou párty“. Připravili jsme si výbornou
pomazánku, kterou jsme mazali na toastový chléb vykrojený jak jinak než ve tvaru srdíčka.
Nejvíc jsme se vydováděli při diskotékových tancích. V posledním únorovém týdnu jsme se
byli podívat, jak se vyrábí loutky. Navštívili jsme dílnu ve Vranově „Mašek – umělecká
výroba“. Viděli jsme, jak vzniká loutka – od sádrového odlitku, přes malování, kompletaci
s dřevem a látkou až k hotové loutce.
Březen byl v družině ve znamení příprav na velikonoční svátky. Připomněli jsme si zvyky a
tradice, velikonoční koledy i říkadla. Pekli jsme tradiční velikonoční beránky. Z piškotů,
krému a ovocných plátků jsme si vytvořili kuřátka. Zhotovovali jsme dekorativní motivy
z papíru a přírodních materiálů, zkoušeli jednoduché netradiční zdobení vajíček, vytvářeli
jsme duhová vajíčka, vajíčka sypaná krystalovým cukrem. Některé naše práce si mohli
prohlédnout i návštěvníci knihovny.
V nadcházejícím jarním období nás čeká několik dalších akcí, mimo jiné „pálení čarodějnic“
se soutěžemi a opékáním buřtů, výroba dárečků ke Dni matek. Ale o tom až příště...
Dagmar Hromadová
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ŠUMENSKÁ FLORBALOVÁ LIGA
Celkovým druhým místem v letošní Šumenské florbalové lize se mohou pochlubit naši
florbalisté. Od listopadu do března se zúčastnili čtyř turnajů, na kterých odehráli celkem
12 zápasů. V osmi z nich zvítězili, jednou remizovali a třikrát odešli z boje jako poražení.
Mezi jednotlivci se nejvíce prosadil Pavel Kratochvíl, který v průběhu celé soutěže nastřílel
24 branek a obsadil tak třetí místo v soutěži střelců.
Podrobnosti najdete na našich webových stránkách www.zsvranov.zde.cz .
Florbalisté děkují paní Nataše Pollákové, panu Lumíru Čermákovi st. a panu Zbyňku
Ludvíkovi za pomoc s dopravou na jednotlivé turnaje.

Vranovské florbalové družstvo starších žáků
Zleva: Zdenek Křišťál, Pavel Kratochvíl, Tomáš Stibora, Jakub Hotař,
Zbyněk Watzinger a Vojtěch Ludvík
/ld/

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO FLORBALISTU NAŠÍ ŠKOLY
Stejně jako loni se už naplno rozběhla soutěž o nejlepšího florbalistu naší školy. Každé
pracovní pondělí (od 17. března do 19. května 2008) budou jednotliví soutěžící sbírat na své
konto důležité body a na konci května v rámci závěrečného školního turnaje budou
vyhlášeny konečné výsledky. Zjednodušeně se dá říct, že zvítězí ten, který bude nejčastěji
členem vítězného družstva (ta se každý týden losují). Průběh soutěže můžete sledovat na
našich webových stránkách www.zsvranov.zde.cz.
/ld/
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SKP VRANOV NAD DYJÍ
VÝSLEDKY A ROZPIS ZÁPASŮ MUŽSTEV SKP VRANOV NAD DYJÍ
Sk. IV. A. muži
15. kolo

neděle 23.3. v 15.00

Suchohrdly - Vranov

16. kolo

neděle 30.3. v 15.00

Vranov - Olbramkostel

17. kolo

neděle 6.4. v 14.00

Slatina - Vranov

18. kolo

neděle 13.4. v 15.30

Vranov - Štítary"B"

19. kolo

neděle 20.4. v 15.30

Těšetice - Vranov

20. kolo

neděle 27.4. v 16.00

Vranov - Blížkovice"B"

21. kolo

neděle 4.5. v 16.00

Hostim - Vranov

22. kolo

2:0(0:0)

volno

23. kolo

neděle 18.5. v 10.15

Pavlice"B" - Vranov

24. kolo

neděle 25.5. v 16.30

Vranov - Hl. Mašůvky

25. kolo

neděle 1.6. v 16.30

Vranov – Gr. Mýto

26. kolo

neděle 8.6. v 16.30

Bantice - Vranov

14. kolo

neděle 15.6. v 16.30

Vranov - Chvalovice"B"

Okresní soutěž sk. A, dorost
13. kolo

sobota 22.3. v 15.00

Micmanice - Vranov
branka: Železný

14. kolo

sobota 29.3. v 15.00

Vranov - Štítary

15. kolo

sobota 5.4. v 15.30

Pavlice - Vranov

16. kolo

sobota 12.4. v 15.30

Vranov - IE Znojmo

17. kolo

sobota 19.4. v 16.00

Hatě - Vranov

18. kolo

sobota 26.4. v 16.00

Vranov - Šatov

19. kolo

sobota 3.5. v 16.30

Vranov – Dobšice "A"

20. kolo

sobota 10.5. v 16.30

Hl.Mašůvky - Vranov

21. kolo

sobota 17.5. v 16.30

Vranov - Blížkovice

22. kolo

neděle 25.5. v 14.00

Suchohrdly - Vranov

12. kolo

sobota 31.5. v 16.30

Vranov - Jaroslavice
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1:1(0:0)

O.S. Sk. A, žáci
14. kolo

volno

15. kolo

neděle 6.4. v 13.00

Višňové - Vranov

16. kolo

neděle 13.4. v 14.15

Vranov - Blížkovice

17. kolo

neděle 20.4. v 14.15

Hatě - Vranov

18. kolo

neděle 27.4 v 14.15

Vranov - Hostim

19. kolo

neděle 4.5 v 14.15

Pavlice - Vranov

20. kolo
21. kolo

volno
neděle 18.5. v 13.30

Štítary - Vranov

22. kolo

volno

12. kolo

neděle 1.6. v 14.15

Vranov - Dobšice"B"

13. kolo

neděle 8.6. v 12.30

Mramotice - Vranov
/mb/

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Tradiční turnaj v malé kopané je naplánován na sobotu 21. června. Maximální počet
soutěžících družstev je šest. Přihlášky přijímá Lubor Durda na adrese
lubordurda@seznam.cz nebo na tel. čísle 737640603. Aktuální informace najdete na
webových stránkách www.mkvranov.xf.cz .
/ld/

RŮZNÉ
VÝZVA PRO „MILOVNÍKY ZVÍŘAT“
Tu a tam (nejčastěji v blízkosti popelnic) je v našem městečku možné narazit na volně
dostupné (a často patřičně uležené) zbytky potravin – vnitřnosti, kosti všeho druhu apod.
Všechny ty, kteří takto „pomáhají“ zvířatům, prosíme, aby od této své dobročinnosti co
nejrychleji ustoupili. Nejen, že to nevypadá pěkně, ale hlavně takovéto „dobrůtky“ můžou
způsobit (a to nejen psům a kočkám) závažné zdravotní komplikace. Tento druh odpadu se
také snadno může stát vítanou potravou nežádoucích hlodavců, kteří svým přemnožením
zvyšují riziko možného šíření rozličných infekčních onemocnění přenosných i na člověka.
Členové redakční rady
PLACENÁ INZERCE
Od příštího čísla Vranovského zpravodaje počítáme na 1-2 stranách s placenou inzercí.
Ta musí obsahovat stručné a jasné informace a nesmí propagovat politická hnutí, zločinecké
organizace apod.
Zájemci o tuto službu budou mít možnost vše vyřídit na pokladně úřadu městyse, kde
získají všechny potřebné informace.
Cena za 1 uveřejnění
Předplatné na rok (4 vydání)

200 Kč
500 Kč
Členové redakční rady
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VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ OSOBNOSTI NAŠÍ OBCE
Helena z Mniszku (pokračování z minulého čísla)
Růžové slavnosti
Od svého příchodu na Vranov, tedy od své svatby v roce 1807, a vždy na den sv. Heleny
(18. srpna) nebo na první následující neděli, pořádala Helena hraběnka z Mniszku tzv. Růžové
slavnosti. Jejich program byl následující. Z celého panství vybrali rychtáři a přísežní – spolu
s místním farářem – nejpočestnější a nejspořádanější dívky ve věku mezi 16 až 22 lety – bez
ohledu na majetek rodičů. Z městeček Šafova a Vranova vždy dvě až tři, z ostatních obcí dominia
po jedné nebo po dvou. Návrhy pak přebíral vrchnostenský úřad, který z celkového počtu 21 dívek
vybíral tři. Z těchto tří pak Helena určila tu, která měla být během slavností korunována za
„růžovou královnu“. V aktuální den – po rozsáhlých přípravách, kterých se zúčastnily i desítky
řemeslníků, malířů kulis, krejčích a švadlen – se v ranních hodinách shromáždili na vranovském
náměstí zaměstnanci vrchnostenského úřadu, faráři a kaplani dominia a po roce 1850 i úředníci
vranovského okresního soudu, starostové a další přizvaní a dále všech 21 děvčat a k nim
zvolených 21 mladíků s bezúhonnou pověstí. Za zvonění zvonů kostela a zámecké kaple šli pak
všichni v průvodu na druhé nádvoří zámku. Ze zvlášť zřízené kazatelny zde měl místní farář
kázání. Následovala zpívaná mše svatá Te Deum v zámecké kapli. Po církevních obřadech, ještě
v kapli před hlavním oltářem, provedla Helena formální akt volby. Růžová královna byla pak
ozdobena věncem z růží, který kněz požehnal, a za doprovodu hudby a za střelby zámeckých
moždířů byla odvedena spolu s dvěma „soupeřkami z finále“ k panské tabuli v sále předků.
Následovalo zvláštní hudební a pak divadelní představení na zámku a po něm „růžová královna“
přešla s hudbou (až 25 muzikantů ze Znojma, Vranova a okolí) a všemi účastníky slavnosti na tzv.
hraběnčinu louku poblíž kaple „Maria Schutz“, kde byl zřízen taneční parket spolu s výčepem a
kuželnou. Zde byli bohatě pohoštěni i mladíci, ostatní děvčata a pozvaná chasa. Růžová královna
dostala od Heleny kuchyňskou výbavu a prádlo pro „dům a stůl“ v hodnotě 100 zlatých a 100
zlatých v hotovosti (peníze byly uloženy až do její svatby nebo do dovršení jejích 22 let na sirotčím
kontě a byly zúročeny). Dvě dívky z finále dostaly darem šaty, látku a menší peněžní obnos,
obdarována byla i ostatní děvčata a doprovázející selští synkové. O náročnosti „růžových
slavností“ svědčí i celkové výdaje Mniszků, vynaložené na jejich uspořádání, které každoročně
činily cca 2500 zlatých. Slavnosti skončily nejpozději v sedmdesátých letech 19. století, spíše však
dříve.

Publikovaný obraz zámeckého schodiště s účastníky růžových slavností nakreslil v roce 1846
sépiovou barvou dílovedoucí vranovské továrny na výrobu kameninového zboží Ferdinand
Dürenbeck.

/kj/
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CO BY – KDYBY
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NĚCO PRO BYSTRÉ HLAVY

VODOROVNĚ:
A. Poškozené plavidlo; dom. Tomáš. B. Mastná tekutina; rozsudek; římsky 45.
C. Dětská zbraň; člen rodiny; slovensky lék. D. Evropan; finská objem. jednotka;
hud. pomalu. E. Slovensky jíl; mušketýr; německý matematik. F. T A J E N K A.
G. Odkrýt ornici; zrzek; zn. stilbu. H. Dolním směrem; polsky úřad; svoje.
I. Stromořadí; bavlněné tkaniny; kniha o snech. J. Iniciály malíře Tichého; dom. Václav; pře.
K. Cenný papír; zbabělec.
SVISLE:
1. Příběh. 2. Dravý pták; kř. jm. spisovatele Branalda. 3. Dopravní prostředek; moučné
jídlo. 4. Hrdina; hovorově který; SPZ Velkého Krtíše. 5. Iniciály spisovatele Jiráska; indické
platidlo; citoslovce. 6. Zn. draslíku; ukazatel kvality půdy; příslušníci afr. kmene v Tanzánii.
7. Přepis. 8. Mužské jméno; přerývka ve verši; zn. síry.
9. Část makromolekuly; umývadla; zn. stroncia. 10. Jm. spisovatele McBaina; finská říčka;
belgické lázně. 11. Stud. 5. tř. gymnázia; obdivovatel všeho módního.
12. Tohoto roku; rozepře. 13. Hanlivě mocný člověk.
Pomůcka: bahram; Beni; biuro; kanna; Lenruo; liek; Spa.
Tajenka z minulé křížovky: Vánoční strom
/pr/
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Pálení Morany (26. března 2008)
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