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Vážení čtenáři,
máte-li jakýkoliv konstruktivní a reálně uskutečnitelný nápad, jak
vhodně obohatit tyto stránky, nebo chcete-li svým vlastním článkem
přispět k obsahové pestrosti Vranovského zpravodaje, obraťte se
prosím na kteréhokoliv člena redakční rady. Rádi si vyslechneme vaše
názory a připomínky. Zveřejníme všechny zajímavé, společensky nezávadné příspěvky bez prvků násilí, propagace zločineckých organizací
apod.
Zpravodaj bude nadále vycházet v tradičních termínech – v březnu,
v červnu, v říjnu a v prosinci.
Těšíme se na spolupráci.
Za redakční radu Vranovského zpravodaje
L. Durda
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
OPRAVA SILNICE
V současné době skončily pro tento rok práce na opravě silnice od
benzinky směrem k mostu. Silnice je průjezdná, semafory byly
odstraněny a je instalováno staré značení. Provoz se realizuje v obou
směrech a silnice je schválená do předčasného užívání. Pokračovat se
bude opět brzy na jaře, jakmile to dovolí počasí. Začne se s kompletní
opravou mostu, který bude průjezdný vždy jedním směrem. Hlavní
práce by měly být ukončeny do konce měsíce června položením
asfaltového koberce v celém úseku III. etapy průtahu Vranovem.
STAVBA KANALIZACE V JUNÁCKÉM ÚDOLÍ
Firma Pelán již zahájila stavbu kanalizace v Junáckém údolí. Práce
budou pokračovat, dokud počasí dovolí. Jakmile napadne sníh a bude
mrznout, práce na kanalizaci se přeruší a bude se pokračovat na jaře.
V první fázi se položí kompletně celý hlavní řád a nakonec se budou
postupně napojovat přípojky k jednotlivým nemovitostem. To bude
s největší pravděpodobností až na jaře.
Rovněž na jaře příštího roku se začne s tlakovou kanalizací a
přívodem vody do Zadních Hamer. O začátku zahájení akce budou
občané včas informováni.
Každá stavba, ať se jedná o silnici nebo kanalizaci, s sebou nese
různá omezení, nesnáze a komplikace v běžném životě. Věříme, že
občané danou situaci pochopí, budou tolerantní a nakonec s výsledkem
budou spokojeni.
VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET
Mnohé dotazy od občanů se týkají vysokorychlostního internetu.
Původní termín instalace nebyl dodržen z důvodu opožděného
výběrového řízení. Rada Jihomoravského kraje přijala nakonec návrh na
uzavření smlouvy o dílo s firmou GiTY Nettrade, spol. s r.o., Brno.
Máme maximální zájem na tom, aby tento internet byl k nám zaveden
co nejdříve. Z tohoto důvodu byl vyvíjen neustálý tlak jak na manažera
firmy GiTY, tak koordinátora projektu Jihomoravského kraje. Podle
posledních informací bylo domluveno, že instalace a oživení pro obecní
úřad bude do konce tohoto roku a následně od začátku příštího roku
bude možné uspokojovat jednotlivé žádosti o připojení z řad občanů.
Občany samozřejmě budou zajímat technické parametry, ale především
cena za internet. Informace o projektu se dají najít na souhrnných
stránkách
Jihomoravského
kraje
a
na
firemních
stránkách
www.nettrade.cz . V každém případě, jakmile bude znám přesný termín
instalace a cena, budou občané informováni.
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POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2007
Zastupitelstvo obce Vranov nad Dyjí vydalo dne 6.12.2006 obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2006, která řeší novou výši místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v roce 2007.
Na základě podkladů od firmy .A.S.A. EKO Znojmo s.r.o. za rok 2005
a plánovaných nákladů v roce 2007 by poplatek přesáhl maximální
zákonem danou výši 500,- Kč pro osobu s trvalým pobytem v obci a pro
fyzickou osobu, která vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci a ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba.
S ohledem na to, že jsme v turistické oblasti a všechen odpad
nepochází od občanů, chatařů a chalupářů, se zastupitelstvo obce
dohodlo na poplatku ve výši 430,- Kč pro výše uvedené osoby s tím, že
vzniklý rozdíl bude hradit ze svého rozpočtu obec.
Poplatek je splatný bez vyměření nejpozději do 31.8.2007.
Poplatníkům bude umožněno na jejich žádost zaplatit poplatek ve dvou
splátkách. Opět platí osvobození třetího a každého dalšího dítěte
do 18 let v rodině.
Se stále vzrůstající výší nákladů na odstranění a likvidaci komunálních
odpadů se otvírá prostor pro hledání možností tyto náklady alespoň
udržet na stejné výši, v lepším případě snížit. Počátkem roku 2004 obec
začala uzavírat smlouvy s podnikateli, kteří mohou za smluvní poplatek
využívat systému obce pro likvidaci tříděného odpadu. Převážná většina
podnikatelů se do systému zapojila a pochopila, že pokud budou
vytříděný odpad ze své podnikatelské činnosti likvidovat v rámci
systému obce na základě řádně uzavřené smlouvy (jinak nejsou
oprávněni), ušetří tím na odstranění zbytkového komunálního odpadu,
který musí likvidovat prostřednictvím odpadářské firmy. Tímto bychom
chtěli také apelovat na ostatní podnikatele, kteří mnohdy svůj
podnikatelský odpad likvidují na náklady obce, a tím přispívají ke
zvyšování místního poplatku pro občany, chataře a chalupáře.
Snížit náklady na likvidaci odpadů lze hlavně uvědomělým a
disciplinovaným přístupem všech producentů odpadů, to znamená
důsledně třídit, protože likvidace tříděného odpadu je mnohem levnější
než odpadu komunálního netříděného. Občané si musí uvědomit a
pochopit, že do popelnic a kontejnerů se ukládá pouze odpad a
rozhodně ne tráva, listí, větve, stavební materiál apod. Popelnice je
nutno nechávat vyvézt pouze plné, protože výsyp poloprázdné
popelnice stojí stejně jako výsyp plné.
Je samozřejmé, že i obec musí hledat cestu ke snižování nákladů, ale
bez spolupráce vás, občanů, majitelů rekreačních chat a chalup a
podnikatelů to ovšem nebude mít žádný efekt.
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MÁTE ZÁJEM O DOMÁCÍ PŘIJÍMAČ MÍSTNÍHO ROZHLASU ?
Žádáme zájemce o domácí přijímač místního rozhlasu, aby se
přihlásili na obecním úřadě u paní Kudrové.
Dále žádáme ty občany, kteří z jakéhokoliv důvodu tyto přijímače
nevyužívají, aby je na obecní úřad vrátili. Tyto přijímače použijeme pro
případné zájemce.
INFORMACE K ZÁKONU O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI
Parlament České republiky schválil v březnu 2006 zákon č.111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který bude platit od 1.ledna 2007.
Tento zákon nově stanovuje podmínky pro pomoc osobám v hmotné
nouzi a zároveň ruší zákon č.482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve
znění pozdějších předpisů.
Co je nového?
Systém pomoci v hmotné nouzi je moderním systémem pomoci
osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze
zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb.
Zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení.
Je jednotný na celém území České republiky.
Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe
než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá.
Nedílnou součástí pomoci v hmotné nouzi je sociální práce s klienty.
Kdo je v hmotné nouzi?
Zákon
stanovuje
sedm
situací
spojených
s nedostatečným
zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi.
Nastanou-li, je osoba či rodina v hmotné nouzi a má nárok na pomoc.
Jde v zásadě o situace, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy
a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení
základních životních potřeb.
Zákon zároveň napomáhá řešení některých nárazových životních
situací, které nelze vyřešit jinak než okamžitou peněžní pomocí.
Důležité je, že osoba má nárok na poskytnutí základních informací,
které vedou nejenom k řešení její situace hmotné nouze, ale i
k předcházení jejího vzniku.
Jaké jsou nové dávky a kdo je vyplácí?
Dávkami se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou to:
1. příspěvek na živobytí
2. doplatek na bydlení
3. mimořádná okamžitá pomoc
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O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je pověřené
obecní úřady, tj. stejné úřady, které poskytují dosavadní dávky sociální
péče. Tyto úřady jsou povinny poskytnout informace o pomoci
v hmotné nouzi v jednotlivých případech – tj. Úřad městyse Vranov nad
Dyjí, sociální oddělení.
PRODEJ BYTU V ZÁTIŠÍ
Městys Vranov nad Dyjí nabízí k prodeji byt č. 2 v Zátiší č.p. 400
nejvyšší nabídce obálkovou metodou za nejnižší možnou cenu
320 000 Kč s termínem do 31.1.2007. Bližší informace najdete na
vývěsní desce.

INFORMACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
INTERNET
V současné době nechodí místní občané do knihovny jen půjčovat
knihy, ale stále častěji sem přicházejí za účelem prvotního zaškolení na
PC a následně využívají služeb internetu a počítačů v pracovním
procesu apod. Od roku 2003, kdy byl internet do knihovny zaveden,
využívá stále větší počet klientů jeho služby.
UZAVŘENÍ KNIHOVNY
Knihovna bude uzavřena
řádné dovolené.

od 27. 12. do 31. 12. z důvodu čerpání

KULTURNÍ OKÉNKO
POSEZENÍ S DŮCHODCI
V restauraci Zámeckého hotelu proběhlo 18. listopadu od 17 hodin
přátelské setkání vranovských seniorů. V úvodu všechny přítomné
uvítal starosta obce ing. Lubomír Vedra. Děti z mateřské a ze základní
školy zaujaly posluchače pestrostí kulturního vystoupení, zejména
tanečky v rytmu country. Na přípravě kulturního programu se podílely:
paní učitelka Jelínková, Polláková a Dobešová. V letošním roce
vyhrávala našim seniorům k tanci a poslechu skvělá kapela Free Band.
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Pro všechny bylo připraveno malé pohoštění. Na další
společné
posezení s našimi staršími spoluobčany se těší pořadatelé v roce 2007.
KATEŘINSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
Od 20. hodiny pokračovala v Zámeckém hotelu hudební produkce
skupiny Free Band Kateřinskou taneční zábavou. Vhodný výběr
repertoáru, kontakt s posluchači, profesionalita – těmito slovy hodnotili
posluchači vystoupení skupiny, která hrála na taneční zábavě ve
Vranově nad Dyjí poprvé a měla velký úspěch. Na tanečním parketu se
nejen tančilo, ale i zpívalo do časných ranních hodin.

Fotografie z Kateřinské taneční zábavy
PŘIPRAVUJEME:
Vánoční koncert
18. 12. 2006 v 19.30 hodin na Státním zámku ve Vranově nad Dyjí
Zpívání u vánočního stromu
22. 12. 2006 v 17 hodin na Náměstí
Obecní ples
12. 01. 2007 ve 20 hodin v Zámeckém hotelu
Masopust
10. 02. 2007 v 8 hodin sraz masek v místní knihovně
Merenda
17. 02. 2007 ve 20 hodin v Zámeckém hotelu
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Na podzim se ve škole a jejím okolí konalo kromě plnění běžných
školních povinností i několik zajímavých akcí.
16. listopadu děti se svými rodiči rozsvítily lampiónky a šly se
rozloučit se sluníčkem. Nejdříve ovšem nacvičily se svými učitelkami
několik písniček, které potom zazpívaly před Pážecím domem a byly za
to odměněny sponzorkou akce, paní Boudovou.
18. listopadu pomohly děti z naší školy zpestřit svým vystoupením
posezení s důchodci. Podle ohlasů se program líbil a poděkování patří
zejména paní učitelce Dobešové za její temperamentní country tanečky
a paní učitelce Pollákové za milé vystoupení pěveckého kroužku
(viz. foto na další straně).
24. listopadu se žáci naší školy
částečně podíleli vlastnoručně
vyrobenými ozdobami na krášlení vánočního stromu na Náměstí. A to
už začala opravdová vánoční atmosféra, alespoň tak ji některé děti
prožívaly, i když jim k tomu chybí trochu té bílé nadílky.
Vánoční náladu nám ale poněkud pokazili malí vandálkové, kteří si
bezostyšně z nazdobeného vánočního stromu „půjčovali“ barevné
žárovky a pak je rozbíjeli o beton u splavu řeky Dyje. Takové jednání
nás velmi mrzelo, ale jak jsme zjistili, náprava již byla zjednána.
5. prosince naši školu navštívil Mikuláš, lépe řečeno několik Mikulášů…
žáci z 9. třídy chtěli potěšit své malé spolužáky, a tak jsme jim pomohli
zorganizovat mikulášskou nadílku.
V převlecích za Mikuláše, anděly a čerty
si poslechli básničky,
písničky, zkoušeli i znalosti svých malých spolužáků, pochválili je i
pokárali – každému podle zásluhy - a pak jim rozdali připravené
balíčky. Radost našich nejmenších nebrala konce. To tu ještě nebylo!
Doufáme, že se žákům 9. třídy podaří založit novou tradici.
A co ještě chystáme? 21. prosince se ve škole v odpoledních hodinách
uskuteční místo tradiční sváteční besídky vánoční dílny. Děti, rodiče i
ostatní zájemci budou pozváni ke zdobení perníčků, tvorbě vánočních
ozdůbek a výrobků z nejrůznějších přírodních materiálů, které si potom
budou moci odnést domů. Vánoční dílny nejprve zahájí malé třídní
besídky žáků 1. stupně.
A to už budou Vánoce skutečně za dveřmi… všem čtenářům přejeme
jejich klidné a spokojené prožití.
Pokud budete mít zájem zhlédnout fotografie ze zmíněných akcí,
zastavte se u školní vitrínky na Náměstí nebo navštivte naše webové
stránky (www.zsvranov.zde.cz) .
Mgr. Zdeňka Černošková
ředitelka školy
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Vystoupení pěveckého kroužku

Taneční vystoupení

9

SKP VRANOV NAD DYJÍ
Výsledky utkání okresní soutěže v kopané sk.IV.A - muži
10. kolo VRANOV - Hl. Mašůvky
branky: Okoš Dominik, Jurčík

2:1 (1:0)

11. kolo Chvalovice"B"- VRANOV
branka: Okoš Dominik

2:1 (1:0)

12. kolo VRANOV - Olbramkostel
branky: Okoš Dominik, Neveselý, Jurčík

3:0 (2:0)

13. kolo Pavlice"B"- VRANOV

9:0 (4:0)

14. kolo VRANOV - Těšetice
branky: Okoš Dominik 2x

2:3 (1:1)

Tabulka po 14. kole okresní soutěže IV.A - muži
1. Jevišovice"B"

13

10

1

2

64:18

31

2. Unanov"B"

13

9

3

1

59:17

30

3. Pavlice"B"

13

10

0

3

48:24

30

4. Štítary"B"

13

8

1

4

33:22

25

5. Hl. Mašůvky

13

7

2

4

27:23

23

6. Suchohrdly u Zn.

13

6

2

5

34:18

20

7. Těšetice

13

5

3

5

27:32

18

8. Hostim

13

5

1

7

28:36

16

9. Slatina

13

5

1

7

25:35

16

10. VRANOV

13

4

2

7

18:29

14

11. Gr.Mýto

13

3

1

9

14:38

10

12. Chvalovice"B"

12

3

1

8

17:49

10

13. Olbramkostel

13

0

0

13

14:67

0

Výsledky utkání okresní soutěže v kopané sk. A - žáci
8. kolo

VRANOV - Hatě
branky: Kratochvíl M. 4x, Plucek, Watzinger

9. kolo

6:0 (3:0)

Mramotice - VRANOV
0:6 (0:2)
branky: Kratochvíl M. 4x, Plucek, Sobotka
10. kolo VRANOV - Hl. Mašůvky
9:2 (4:1)
branky: Plucek 5x, Kratochvíl M. 2x, Altenburger, Sobotka
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Tabulka po 10. kole okresní soutěže sk. A - žáci
1. Přímětice

9

9

0

0

60:03

2. Blížkovice

9

6

1

2

21:13

19

3. VRANOV

9

6

0

3

37:19

18

4. Štítary

9

5

1

3

28:11

16

5. Lechovice

9

5

0

4

21:18

15

6. Oleksovice

9

4

1

4

24:11

13

7. Mramotice

9

4

0

5

18:26

12

8. Hatě

9

3

0

6

22:42

9

9. Práče

9

1

1

7

23:40

4

9

0

0

9

13:64

0

10. Hl.Mašůvky
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VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ OSOBNOSTI NAŠÍ OBCE

Josef Hilgartner. Narodil se v roce 1763 v rodině zámožného
jindřichohradeckého knihtiskaře Vojtěcha Ignáce Hilgartnera. Po
univerzitních studiích se jako doktor práv věnuje výjimečně úspěšné
kariéře císařského úředníka (někdy po roce 1790 se dokonce stal
českým zemským advokátem). Je obchodně velmi zdatný, činorodý až
dravý, přitom pragmaticky střízlivý a pokud mu chybí potřebný kapitál,
dokáže si ho rozumně vypůjčit. S jeho pomocí také v roce 1793 získává
(za 606 000 zlatých) konkurzním řízením zatížené Vranovsko novohrádecké dominium. Ještě v tom samém roce je Leopoldem II. povýšen do
stavu svobodných pánů s predikátem „z Lilienbornu“.
Na Vranově, kde bydlí spolu se svou sestrou Anetou (provdanou za
Thaddäuse Wachtela, vranovského vrchního v letech 1795 až 1799), se
snaží stmelit a zracionalizovat ekonomiku panství a její fungování
podřídit novým projevům doby vyvolaným josefinskými reformami.
Nejprve se zbavuje menších a málo rentabilních vrchnostenských
provozů – do dědičných nájmů prodává myslivny, rybníky, hostince a
některé dvory; vlastní finanční hotovost zvyšuje i vyvazováním
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poddaných z robot za peněžní výkup a převáděním jejich půdy do tzv.
emfyteutické držby. Získaným kapitálem jednak splácí dluhy, jednak je
vkládá do podniků slibujících intenzivní produkci a vyšší zisk – například
buduje obory pro vysokou zvěř, zakládá farmu pro chov divokých prasat
a bažantnici. A když mu znojemský hospodářský úřad nepovoluje
obnovit opuštěné vranovské hamry (manufakturní hutě zpracovávající
železnou rudu) a když troskotají i snahy o plavení vorů po Dyji, zřizuje
aspoň ve Znojmě prodejní velkosklad dřeva.
Pozoruhodným Hilgartnerovým výbojem, s nímž se dodnes pojí jeho
jméno – je i zásah do struktury osídlení vranovského Podyjí, kde
v krátkém časovém sledu zakládá na místě vyklučeného panského lesa
novou obec Liliendorf – dnešní Lesnou – a krátce nato další obec
Schumwald – dnešní Šumnou. Neúnavné podnikání završuje podnětem
k založení vranovské továrny na kameninu a také intenzivní stavební
činností na vranovském sídle. Zde hlavně organizuje demolici některých
částí starého hradu (útočištné věže, průjezdní věže na mostním rondelu
apod.), spojenou s konečnou architektonickou úpravou západního křídla
zámku a se zřízením koníren a kočárovny před hlavní branou, a dále
rozsáhlé úpravy lesoparku v jeho okolí. V roce 1799, tedy po pouhých
šesti letech, Vranov náhle a ne ze zcela jasných příčin prodává – snad i
pro nepřízeň hospodářských a politických úřadů a pro svou neoblíbenost
v šlechtickém prostředí regionu, kde se těší pověsti nevypočitatelného a
obávaného novotáře nerespektujícího tradici.
Odchází na Jindřichohradecko, kde krátce před tím kupuje dvě panství
– Stráž nad Nežárkou a Včelnici. I zde intenzivně buduje a zakládá nové
provozy
(například
továrnu
na
sukno).
Jeho
obdivuhodnou
podnikatelskou kariéru však poškozuje nadměrné zadlužení, těžce ho
pak zasahuje státní bankrot v roce 1811 devalvující hodnotu bankocetlí
(papírových úvěrových poukázek) v poměru 5 : 1. Ještě v tom samém
roce je pro platební neschopnost přinucen obě dominia prodat. Podle
jedné dobové zprávy tráví poslední léta svého života opuštěn a
v relativní chudobě. Umírá neznámo kdy a zřejmě bez přímých
mužských potomků.
Hilgartnerův novošlechtický erb je částečně vyšitý na gobelinovém
potahu jedné z židlí pánského salonu našeho zámku – v modrém poli
rytíř v celobrnění stojící na zeleném palouku a držící v levici štít a
v pravici obnažený meč, nad štítem dva korunované turnajské helmy,
oba s modrostříbrnými pokryvadly – nad pravým dvě modrostříbrná orlí
křídla, nad levým jedno stříbrné a dvě modrá pštrosí péra.
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NĚCO PRO BYSTRÉ HLAVY
Sudoku
1.

2.

3.

4.

(Řešení najdete v příštím čísle zpravodaje.)
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ŠPETKA HUMORU

„Kolik ti je let?“ ptá se paní učitelka Pepíčka.
„Deset, ale mohlo mi být víc, kdyby táta nebyl tak nesmělý.“
Učitel v páté třídě zdůrazňuje význam široké slovní zásoby: „Použijte
jedno slovo desetkrát za sebou a zůstane vám na celý život.“
Z konce třídy se ozve tichý chlapecký hlásek:
„Alena, Alena, Alena, Alena, Alena, Alena, Alena, Alena, Alena!“
Jožka se modlí před Vánocemi a na konci modlitby zakřičí: „Ježíšku,
dones mi kolo!“
„Ježíšek není hluchý,“ domlouvá mu sestra.
„Ale babička jo.“
Otec zahlédne svou dceru v objetí chlapce.
„Mladý muži," praví káravě, „má dcera má na lásku ještě dost času!“
„To jsem rád. Ona říkala, že už měla být doma!“
„Víš, co jsem ti říkala! Ty sáňky budeš půjčovat i bratrovi!“
„Vždyť mu je půjčuju. Já je mám z kopce, on do kopce.“
Tatínek nevěřícně kroutí hlavou: „Cože? Dvě stovky chceš? Když jsem
já byl malý, říkal jsem si o pětikoruny!“
„No dobře, tati, ať je po tvém.. Můžeš mi dát čtyřicet pětikorun?“

Řešení hlavolamů z minulého čísla zpravodaje:

1.

2.
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