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Z ÚŘADU MĚSTYSE

Léto, na které jsme se tak těšili, je za námi a nyní doufáme v co nejdelší pestrobarevný
podzim s vlídným počasím.
Letošní letní sezónu můžeme hodnotit, co se týče počtu turistů, jako dobrou. Z počátku to
nevypadalo nějak slibně, rozjezd sezóny byl pozvolný, ale nakonec můžeme být spokojeni.
Jediné, co se nám obecně nedaří, je prodloužit sezónu. Ta je poměrně krátká, je zde velký
přetlak na vrcholu léta, ale poslední týden v srpnu a v září je rapidní pokles návštěvnosti. Je
zapotřebí přesvědčit turisty a rekreanty, že i na jaře nebo na podzim je u nás nádherně a je
tady co vidět a co dělat. I když se nedá koupat, jsou tu jiné možnosti. V současné době
zažíváme velký rozkvět cykloturistiky, pěší turistiky, případně bychom mohli využít možnosti
chytání ryb v pstruhových vodách či na přehradě. Na tom bychom měli mít zájem všichni a
propagovat tento region společně se všemi institucemi a podnikateli v cestovním ruchu.
V tomto směru je zapotřebí dobrá spolupráce, a ne byrokratické a někdy až nesmyslné
rozhodování některých státních orgánů. Jsme si vědomi, že bydlíme v ochranném pásmu
Národního parku Podyjí, který vznikl v roce 1991, ale na druhou stranu zde žijí lidé v souladu
s přírodou po staletí a nepotřebovali k tomu žádných, někdy i nesmyslných omezení.
Turistické informační centrum navštívilo během prodloužené letní sezóny (od 17. 06. 2008 –
14. 09. 2008) cca 5800 tuzemských a 1600 zahraničních turistů. Turisté velice kladně
hodnotili propagační materiály a jejich největší zájem byl o cykloturistiku a s tím spojené
informace (cyklomapy, cykloturistické cíle apod.). Co jim naopak chybělo, byla směnárna
(vzhledem k volným hranicím a mnoha typům na výlety – Hardegg, termální lázně, Horn),
cykloservis a dále autobusové spojení Vranov-Bítov.
Samostatnou kapitolou je bankomat umístěný na turistickém informačním centru. V letních
měsících je o něj obrovský zájem a v současné době je nepředstavitelné, že bychom ho tady
neměli. Jenže to není tak jednoduché, abychom ho tady udrželi. V měsících červenec a
srpen se počet výběrů pohyboval okolo dvou tisíc. Mimo hlavní sezónu se výběry pohybují
okolo několika stovek, případně v zimních měsících je to necelá stovka. Abychom ho tady
udrželi, musíme mít 750 výběrů za měsíc ( 9000 výběrů za rok). Jiné firmy požadují po
obcích 900 výběrů za měsíc. Nezbývá nám, než doplatit za každý „nevýběr“ 30 Kč.
Doplatek za bankomat může být pro městys poměrně velký a může se pohybovat řádově
v desítkách tisíc korun. Z tohoto důvodu příští rok oslovíme okolní obce a podnikatele
o jakýsi příspěvek na provoz bankomatu. Zatím je uzavřena smlouva na dobu určitou (1 rok)
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a potom uvidíme. V případě velkého propadu bohužel bankomat ve Vranově skončí.
Snažíme se o umístění bankomatu na jiné místo tak, aby byl přístupný po celých 24 hod.
Kdybychom bankomat umístili ven mimo budovu, bylo by zapotřebí uskutečnit minimálně
2.500 výběrů za měsíc. Takže nereálné.
Kanalizace v Junáckém údolí a kanalizace a vodovod v Zadních Hamrech dospěly k závěru.
Úspěšně proběhla kolaudace a v současné době už je zde vodovod v provozu. Pro
zajímavost jen pár čísel. Junácké údolí – gravitační kanalizace v celkové délce 514,50 bm,
22 ks domovních přípojek. Zadní Hamry – tlaková kanalizace v celkové délce 1.875,10 bm,
48 ks domovních čerpacích stanic. Sestává se ze čtyř větví. Vodovod má délku 1.540,80 m.
a je připraveno 42 přípojek. K těmto stavbám bylo vydáno Rozhodnutí o umístění stavby dne
18.3.2005. Uvádím to proto, že prakticky po třech a půl letech se podařilo dokončit dílo za
více jak 13 mil. korun. Ještě letos bychom chtěli dokončit samostatnou větev kanalizace a
vodovod na ulici Zámecká. Jedná se o několik nemovitostí nad zámkem (Malý dvůr).
L.Vedra

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání společných voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu
České republiky
Volby do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech
17. a 18. října 2008.
První den voleb tj. 17. října začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin.
Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.
Volební místnost je v budově Místní knihovny .
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky.
Každému voliči budou doručeny hlasovací lístky nejpozději tři dny před konáním voleb.
Náhradní hlasovací lístky budou k dispozici ve volební místnosti ve dnech konání voleb.
Ve Vranově nad Dyjí dne 29.9.2008
Ing. Lubomír V e d r a
starosta městyse
VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
V souvislosti s dokončením kanalizace v obci upozorňujeme, že z vyhlášky č. 137/1998 Sb.
o obecných technických požadavcích na výstavbu vyplývá, že stavby obecně musí být
napojeny na veřejnou kanalizaci. Jen v těch případech, kdy není technicky či ekonomicky
možné se na veřejnou kanalizaci napojit, lze vypouštět odpadní vody do žumpy (popř.
čistírny odpadních vod). Vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace lze pouze se
souhlasem a na základě přihlášení na VAS a.s., divize Znojmo. Pokud jsou odpadní vody
vypouštěny do žumpy, je nutno uchovávat doklady o vyvážení pro případnou kontrolu.
Kontrola vypouštění odpadních vod v obci bude provedena v I. polovině roku 2009.
(mm)
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 18. října 2008 budou pracovníci firmy ASA EKO Znojmo s.r.o. svážet nebezpečný
odpad.
Nebezpečný odpad přivezte na prostranství před bývalou prodejnu masny v době od 8.00 do
9.00 hodin.
Mezi nebezpečný odpad patří:
barvy a ředidla (v plechovkách a lahvích), oleje, olejové filtry, čistící tkaniny od olejů, prošlé
léky, lepidla, autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, televizory, monitory, ledničky,
mikrovlnné trouby, pneumatiky od osobních automobilů bez disků, staré agrochemické
postřiky a hnojiva.
Je důrazně zakázáno provádět skládku odpadu na prostranství mimo uvedené
datum a čas ! ! !
(sk)
SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
Ve dnech:
20. 10. 2008 – od 14.00 hod.
21. 10. 2008 – celý den
22. 10. 2008 – do 16.00 hod.
bude na prostranství před bývalou prodejnu masny přistaven kontejner na objemný odpad.
Do kontejneru můžete ukládat tento odpad: starý nábytek, koberce a lina, textilie, keramická
umyvadla a WC, automobilové sedačky, matrace apod.
!!! Je důrazně zakázáno provádět skládku objemného odpadu na prostranství mimo
kontejner !!!
(sk)
SVOZ ŽELEZNÉHO ODPADU
Dne 25. 10. 2008 bude sbor dobrovolných hasičů svážet železný odpad.
Železný odpad přichystejte v den svozu na obvyklá místa u místní komunikace.
!!!Opět platí zákaz skládkování železného odpadu mimo uvedený den!!!
(sk)
UZAVŘENÍ KNIHOVNY
Ve dnech 3. 11. – 30. 11. 2008 bude knihovna uzavřena z důvodů revize knihovního fondu.
(eh)
CVIČÍME PRO ZDRAVÍ
V místní knihovně probíhá pod vedením odborníka Petra Valenty pravidelně jedenkrát
týdně / pondělí 17. 00 – 18. 30 hod./ cvičení pro zlepšení psychické a fyzické kondice –
Tai –Chi. Zájemci se mohou hlásit do konce října v knihovně u paní Háblové. Měsíční
poplatek pro veřejnost 300 Kč, pro seniory / skupina minimálně pěti zájemců/ měsíční
poplatek 120 Kč.
(js)
KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO VRANOVSKO
V období letních prázdnin proběhlo dotazníkového šetření mezi spoluobčany, které se
týkalo sociální problematiky. V současné době probíhá vyhodnocení a stanovení priorit pro
jednotlivé obce Vranovska.
S výsledky šetření vás budeme informovat v příštím zpravodaji.
Nejnovější informace o poskytování soc. služeb v našem regionu najdete na webových
stránkách www.css.euweb.cz .
Stránky se neustále doplňují a aktualizují.
(js)
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VRANOVŠTÍ SENIOŘI NA VÝLETĚ
Poslední srpnovou neděli se vydalo 45 vranovských seniorů na výlet
„vláčkem“. Kolový vláček, který jezdí celé léto pro návštěvníky Vranova, byl
pro ně připraven na náměstí. V rámci spanilé jízdy senioři zhlédli výstavu na
zámku „Svět dětí na šlechtických sídlech“, vranovskou pláž a vše bylo
úspěšně završeno v restauraci „U vodnáře“. Dík patří paní Orembové za
spolupartnerství.

KULTURNÍ OKÉNKO
VRANOVSKÁ POUŤ
V sobotu 16. 8. 2008, týden po Hamerském posvícení, pořádal městys Vranov nad Dyjí
tradiční Vranovskou pouť. Vedle stánkového prodeje na Náměstí koncertovala skupina
Insight, před restaurací Parník Vranov hrála k tanci a poslechu kapela Sileta Hostěradice,
kde se mezi kapkami deště tančilo při dobré dechovce po celý den.
Malí milovníci pohádek strávili v prostorách místní knihovny příjemné dopoledne
s Písničkovými tetinami Klotyldou a Matyldou z Brna.
Děkujeme panu Ladislavu Hussovi za finanční podporu při organizaci taneční zábavy.
(js)

PŘIPRAVUJEME:
POSEZENÍ S DŮCHODCI
MARTINSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
VÁNOCE V PODZÁMČÍ
VÁNOČNÍ KONCERT NA ZÁMKU
ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

07. 11. 2008 MÍSTNÍ KNIHOVNA
08. 11. 2008 ZÁMECKÝ HOTEL
18. 12. 2008 MÍSTNÍ KNIHOVNA
20. 12. 2008 STÁTNÍ ZÁMEK
22. 12. 2008 NÁMĚSTÍ

16. 30 HOD.
20. 00 HOD.
18. 00 HOD.
19. 30 HOD.
17. 30 HOD.
(js)

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
V letošním školním roce nastoupilo do nově vymalované školy – o prázdninách byly
barevně vymalovány všechny chodby a také tělocvična - 105 žáků, do školní družiny se
přihlásilo 25 dětí.
Vyučuje se v 7 třídách, spojený je 2. a 3. ročník do jedné třídy a dále 4. a 5. ročník.
V učitelském sboru došlo ke změnám, za mateřskou dovolenou p. uč. Dany Bořilové
nastoupila p. uč. Lenka Machová s aprobací pro 1. stupeň – učí 1. třídu, místo pana učitele
Čecha, který se odstěhoval z dosahu Vranova a už by nebylo v jeho možnostech tak daleko
dojíždět, přišla paní uč. Kateřina Ondrůjová s aprobací jazyk český a občanská výchova a
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místo p. uč. Poláškové, která odešla učit na střední školu, nastoupila p. uč. Eva Damborská
a bude vyučovat především angličtinu, dějepis a hudební výchovu.
PŘIDĚLENÍ TŘÍD A TŘÍDNICTVÍ
1.
p.uč. Mgr. Lenka Machová
2. a 3. ročník
p.uč. Mgr. Miroslava Hammerová
4. a 5. ročník
p.uč. Mgr. Marie Bulínová
6.
p.uč. Ing. Milana Zuhlová
7.
p.uč Mgr. Eva Damborská
8.
p.uč. Mgr. Martina Jedličková
9.
p.uč. Ing. Ilona Kocábová
bez třídnictví

p.uč. Mgr. Lubor Durda, který učí nadále informatiku
p.uč. Kateřina Ondrůjová
asistent pedagoga Marcela Holíková – pracuje s integrovaným žákem
školní družina
p. vych. Dagmar Hromadová
Zástupkyní ředitelky školy zůstává paní uč. Nataša Polláková.
V letošním školním roce pokračujeme ve výuce angličtiny jako prvního cizího jazyka, a to ve
3. a 4. ročníku, v ostatních třídách bude dobíhat němčina, ale i tito žáci budou mít možnost
seznámit se s anglickým jazykem v kroužcích, které budeme otvírat jak pro žáky 1., tak i pro
žáky 2. stupně. Na 2. stupni se začíná vyučovat angličtina jako 2. cizí jazyk od 7. ročníku.
Paní učitelka Mgr. Eva Damborská je ochotná věnovat svůj čas i dospělým, proto na škole
zavádíme kurz anglického jazyka pro dospělé – celkem pro 15 zájemců, kurz bude probíhat
ve 40 vyučovacích hodinách od října 2008 do března 2009.
Dětem nabízíme od října možnost pracovat v následujících zájmových kroužcích:
Lubor Durda
- florbal
Miroslava Hammerová
- angličtina – starší žáci
- počítačový kroužek pro ml. žáky
Nataša Polláková
- taneční pro 1. stupeň
Ilona Kocábová
- počítačový kroužek pro st. žáky
Martina Jedličková
- ruční práce – šití na stroji
Lenka Machová
- aerobik, flétna
Marie Bulínová
- němčina, pěvecký – ml. žáci
Eva Damborská
- angličtina – ml. žáci, pěvecký – st. žáci
Kateřina Ondrůjová
- vedení školního časopisu
Zdeňka Černošková
- recitační
Miloš Nový
- rybářský
Dagmar Hromadová
- šikovné ruce
Hned v září se naše škola přihlásila do ekologické soutěže ve sběru starého papíru.
Soutěž bude mezitřídní.
Na konci školního roku budou vyhlášeny první tři nejaktivnější třídy, které budou odměněny.
Organizace soutěže:
První sběrové období – měsíc říjen 2008 ( popř. listopad – podle množství nasbíraného
papíru), sběrové dny ve škole u pana školníka – pouze čtvrtky!!
Jedná se o netříděný odpad novin a časopisů svázaný vždy do balíku a zvážený. Knihy musí
mít odstraněny tvrdé desky – ty se nesbírají. Karton se odevzdává zvlášť, rovněž
poskládaný, svázaný a zvážený.

6

Přejeme všem třídám hodně úspěchů ve sběru a dětem, které se do sběru aktivně zapojí,
předem děkujeme. Zároveň prosíme občany Vranova i okolí, aby při sběru škole pomohli a
dětem případně starý papír shromažďovali a zároveň je na to upozornili.
Dále upozorňujeme, že 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 a je škoda, když víčka skončí v popelnicích.
Za úspěch ve sběru vysloužilých spotřebičů se naši žáci 19.9. zdarma zúčastnili zajímavého
školního výletu, a to nejprve do zpracovatelského závodu Kovosteel ve Starém Městě
u Uherského Hradiště (viz. foto na této straně), kde prožili zajímavý výukový program
o třídění odpadu, potom se po areálu projeli barevným autovláčkem a shlédli město
z rozhledny – majáku - postaveným za areálem firmy. Poté následovala návštěva ZOO
v Lešné. Žáci obdrželi také spoustu zajímavých dárků jak od fy. Kovosteel, tak i od sdružení
Elektrowin, které celou zdařilou akci pořádalo. V projektu sběru vysloužilých
elektrospotřebičů hodláme zase pokračovat a touto cestou prosíme občany, aby nadále
elektrospotřebiče shromažďovali a po výzvě na jaře je dopravili nebo poslali do školy.
Mgr. Zdeňka Černošková
ředitelka školy

Návštěva zpracovatelského závodu Kovosteel ve Starém Městě u Uherského Hradiště
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11. ROČNÍK DRAKIÁDY (27. 9. 2008 – pláž Vranovské přehrady)
Na letošním 11. ročníku DRAKIÁDY se sešlo sice méně soutěžících draků než vloni, ale
náladu ze slunečného odpoledne to nikomu nevzalo.
Vítr se nějakou dobu nechal přemlouvat, přesto nakonec malinko zafoukal.
Porota ve složení MUDr. M. Texlová, Mgr. T. Texlová a paní A. Jelínková měla tentokrát
ulehčenou práci.
Díky sponzorskému daru firmy AZ papír Znojmo mohly být za svoje výkony odměněny
všechny děti a jejich rozzářené tváře byly zase odměnou nám dospělým.
Kategorie „Nejodvážnější“, „Nejšikovnější“, „drak Missák“ jsme letos rozšířili např. o „draka
Maratónce“,
„Modráska“,
„Nejstrašidelnějšího“,
„Nejveselejšího“,
„Největšího“
a
„Nejmenšího“ draka.
Také tuto DRAKIÁDU zdobili perníkoví dráčci a sluníčka od paní doktorky Texlové.
Pořadatelé nezapomněli ani na pohoštění.
Přestože výběr data pro tuto akci je vždy sázka do loterie, těšíme se, že se příští rok opět
sejdeme.
(np)
Z ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY
I v letošním školním roce byla zahájena činnost školní družiny podle školního vzdělávacího
programu. Jedná se o specifický program, který je tvořen podle potřeb dětí a možností naší
družiny.
Celým školním rokem nás bude provázet hra „Staré pověsti české“, kdy se prostřednictvím
českých pověstí vrátíme do dávné minulosti našeho národa. Pověsti jsou upraveny tak, aby
byly dětem nejen srozumitelné, ale aby je také dobře motivovaly k nejrůznějším činnostem
během roku. Symbolem našich předků byla lípa. Proto budou mít děti herní plán s tímto
stromem. Na větve si každé dítě bude v průběhu hry doplňovat listy. A protože nedaleko
naší školy roste opravdová lípa, budeme mít možnost pozorovat, jak se „náš“ strom mění
v jednotlivých ročních obdobích.
Měsíc září jsme zahájili blokem Všichni jsme kamarádi. Prvňáčci se seznamovali s novým
neznámým prostředím, povídali jsme si o pravidlech vzájemného soužití, děti začaly
navazovat první kamarádské vztahy. Společně jsme si vytvořili vláček kamarádství.
Podzimní příroda nám dává velké množství námětů. Jedním z nich je odlétání vlaštovek. Ve
„vlaštovkiádě“ létaly papírové vlaštovky hodně daleko, někomu jen kousínek. Nikomu to však
nevadilo, protože za snahu jsme všichni dostali sladkou odměnu.
Září je také časem „jablíčkových vůní“. Po velkém úspěchu z loňského roku upečeme štrúdl
a usušíme křížaly. Vyzkoušíme i jiné recepty na jablečné dobrůtky.
(dh)

Děti ze školní družiny

8

ŠKOLNÍ TURNAJ VE ŠTÍTARECH PRO ŽÁKY 1. - 5. TŘÍD
24. září se vybraní žáci naší školy zúčastnily turnaje ve Štítarech a obsadili zde 3. místo.
Výsledky:
Vranov - Štítary 2:1
Vranov - Pavlice 0:1
Vranov - Šumná 1:5
Všechny tři branky vranovského družstva vstřelil Patrik Trnka.
Pořadí družstev:
1. Šumná
2. Pavlice
3. Vranov
4. Štítary
(mb)

SKP VRANOV NAD DYJÍ

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Tradiční turnaj v malé kopané byl odehrán 21. června. V konkurenci šesti fotbalových týmů
zvítězilo mužstvo Slza Znojmo. Více informací najdete na www.mkvranov.xf.cz .
(ld)

FOTBALOVÝ PĚTIBOJ
V neděli 3. srpna proběhl na hřišti SKP 1. ročník Vranovského fotbalového pětiboje. Pět
soutěžních dvojic změřilo své síly v pěti dovednostních disciplínách. O historicky prvních
vítězích této netradiční soutěže musel rozhodnout až závěrečný zápas v malé kopané. Po
pěti kolech měly totiž dvě nejlepší dvojice shodný počet bodů. Ty si potom z ostatních
účastníků vybíraly družstva pro rozhodující utkání. V tomto měli šťastnější volbu Marek
Neveselý a Petr Jelínek, jejichž družstvo porazilo tým Ondry a Vojty Jankůjových 7:6.
Podrobnosti z celé soutěže najdete na www.vf5.xf.cz .
(ld)
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VÝSLEDKY A ROZPIS ZÁPASŮ MUŽSTEV SKP VRANOV NAD DYJÍ
Okresní soutěž sk.A - muži
1. kolo

sobota 9. 8. v 16.30

2. kolo

neděle 17. 8 v 16.30

Štítary "B" - Vranov

5:1 (2:0)

branka: Bila (p)
Vranov - Hl. Mašůvky

3:1 (2:0)

branky: Železný R., Okoš, Jankůj
3. kolo

Blížkovice"B" - Vranov

sobota 23. 8. v 16.30

7:1 (3:0)

branka: Matula
4. kolo

neděle 31. 8. v 16.30

Hostim - Vranov

1:0 (1:0)

5. kolo

neděle 7. 9. v 16.30

Vranov - Olbramkostel

1:2 (0:1)

branka: Bila (p)
6. kolo

Přímětice "B" - Vranov

sobota 13. 9. v 16.00

4:2 (2:1)

branky: Železný, R. Beneš
7. kolo

volno

8. kolo

neděle 28. 9. v 16.00

Těšetice - Vranov

9. kolo

neděle 5. 10. v 15.30

Vranov - Gr.Mýto

10. kolo

neděle 12. 10. v 10.15

Pavlice "B" - Vranov

11. kolo

neděle 19. 10 v 15.00

Vranov - Slatina

0:3 - kontumačně

Okresní soutěž sk. A - dorost
1. kolo

Šatov - Vranov
branka: Matula

8:1

2. kolo

Vranov - Dobšice"A"

0:17

3. kolo

volno

4. kolo

Božice - Vranov
branka: Matula

13:1

5. kolo

Vranov - Pavlice

0:14

6. kolo

Hatě - Vranov

9:0

7. kolo

Vranov - Micmanice

0:3

8. kolo

Štítary - Vranov
branky: Matula 4x, Miklík

0:5

9. kolo

sobota 4. 10. v 15.30

Vranov - Mikulovice

10. kolo

sobota 11. 10. v 15.30

Jaroslavice - Vranov

11. kolo

sobota 18. 10. v 15.00

Vranov - Suchohrdly

12. kolo

neděle 26. 10. v 10.15

IE Znojmo - Vranov

13. kolo

sobota 1. 11. v 13.30

Vranov - Lechovice

14. kolo

sobota 8. 11. v 13.30

Vranov - Šatov
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Okresní soutěž sk. A - žáci
1. kolo

Únanov - Vranov

2. kolo

volno

3. kolo

Mikulovice - Vranov

8:0

4. kolo

Vranov - Štítary

0:9

5. kolo

Mramotice - Vranov

6. kolo

neděle 5. 10. v 13.15

Vranov - Blížkovice

7. kolo

neděle 12. 10. v 13.15

Pavlice - Vranov

8. kolo

neděle 19. 10. v 12.45

Vranov - Lechovice

9. kolo

neděle 26. 10. v 10.00

Hl. Mašůvky - Vranov

9:0

(mb)

VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ OSOBNOSTI NAŠÍ OBCE
V historické příloze posledního čísla Zpravodaje jsme se opakovaně věnovali Heleně
hraběnce z Mniszku, polské držitelce zámku a celého vranovského panství. Dnes náš malý
cyklus o ní ukončíme drobným pohledem na jednu vranovskou událost tzv. bouřlivého roku
1848.
Jak si mnozí z nás pamatují z hodin školního dějepisu, byly ve čtyřicátých letech 19. století
absolutistické monarchie Evropy, a tedy i habsburského soustátí vnitřně značně oslabeny –
mimo jiné neschopností vládnoucích elit řešit závažné politické, národnostní a vůbec
společenské otázky a čelit rostoucímu občanského sebevědomí. Na přelomu února a března
byla v Paříži vyhlášena republika, 13. března došlo ke krvavému střetnutí s ozbrojenou mocí
ve Vídni, kde hořely továrny a kde aktivita občanů začala přerůstat v sociální revoluci. Došlo
proto k odvolání kancléře Metternicha, zvláštním císařským patentem byla povolena
svoboda tisku a objevil se i příslib konstituční ústavy. Z nařízení vrchních zemských úřadů
byly pak houfně zřizovány národní gardy. Ve hře na vojáky si gardisté vymýšleli různé
uniformy, až na čtyřnásobek stouply ceny pentlí a kokard. Spěch, s jakým úřady povolily a
dokonce podporovaly zřizování gard, naznačoval jejich dvojakou funkci. Na jedné straně
měly být strážcem získané ústavnosti, ale na druhé straně i institucí chránící „sociální
pořádek“ před jakýmikoli snahami o jeho pronikavější změny.
Všeobecná atmosféra nadšení, projevující se mimo jiné třeba zvláštním konstitučním
pozdravem, konstitučními klobouky, konstitučními rohlíky nebo konstituční polkou, se
nevyhnula ani Vranovu. Máme na ní památku v děkovném dopise oddílu vranovské národní
gardy adresovaném „Její Excellenci Nejjasnější paní hraběnce Heleně Mniszkové rozené
kněžně Lubomirské, dvorní dámě Jejího Veličenstva císařovny, nositelce dámského Řádu
Hvězdového kříže atd. atd“, který zmiňuje její dar 500 zlatých. Připomeňme si ho teď pro
jeho dokumentární i jazykovou zajímavost, a to v českém překladu a v plném znění (str. 13) .
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Vaše Excellence, Nejjasnější paní hraběnko !
Co nejponíženěji vyslané poselstvo vranovské Národní gardy
přistupuje k Vaší Excellenci jménem celé jednotky, aby Vám
vyjádřilo vřelé a upřímné díky za velký dar, který nám Vaše
Dobrosrdečnost a Šlechetnost prokázala věnováním 500
zlatých v konvenční měně. Díky tomu mohla být pořízena
ještě jedna vlajka a sváteční uniformy.
Národní garda vidí v tomto Vašem činu další důkaz toho, že
Vaše Excellence, následujíc hlasu svého vzácného srdce,
pomůže vždy, když se jedná o podporu jejích potřebných
poddaných.
Ceníme si a vážíme dobrého skutku Vaší Excellence v jeho
plném rozsahu a uchováme ho na věčné časy v písemné
podobě – na památku Vaší Urozené Ctnosti – v archivu
jednotky. Stejně tak bude vryt do srdce každého gardisty.
Spojíme věrnost a oddanost urozené osobě Vaší Excellence
s věrností císaři a vlasti.
Račte, Vaše Excellence, milostivě přijmout projev našich
díků.
Vranov dne 6. května (1848)
Jménem celé Národní gardy Franz Paternos, velitel gardy,
Ferdinand Dürenbeck, nadporučík, Josef Doré, kaprál,
Johann Krul, kaprál, Karl Karny, kaprál, Franz Pater, lékař
gardy, a tři řadoví gardisté
Mezi podepsanými nalezneme Ferdinanda Dürenbecka, přednostu tiskařského oddělení
vranovské továrny na kameninu, a zejména malíře a rytce francouzského původu - „kaprála“
Josefa Dorého, který byl jednou z nepřehlédnutelných postav vranovského devatenáctého
století. A o něm si povíme v příštím čísle Zpravodaje.

(kj)
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FOTOGALERIE Z DRAKIÁDY
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NĚCO PRO BYSTRÉ HLAVY

VODOROVNĚ:
A. Druh květenství; lůžko; lyžařská disciplína. B. Jehličnatý strom; medvěd; posvátný
africký brouk. C. Pytlácká smyčka; poplatek; zn. nobelia; nářečně otrhanec.
D. SPZ Svitav; dezinfekční prostředek; zkr. Krkonošského národního parku; truhla.
E. Mužské jméno; t a j e n k a; nosič břemen.
F. Zpívat; proud; trhavina; české platidlo. G. Kantor; slovensky ve; cítidlo; pravěká zbraň.
H. Sportovec; geologická vrstva prvohor; sibiřský veletok.
I. Na ono místo; vydávat štěkot; kanadský zpěvák.

SVISLE:
1. Goniometrická funkce. 2. Chuchvalce; hovorově očko. 3. Mužské jméno; ion s kladným
nábojem. 4. Ačkoliv; pojízdná ambulance. 5. Polsky poklad; anglicky tým.
6. Ztratit; zkr. Lesnické nornické školy. 7. Měnit směr odbočením.
8. Ozn. švédských železničních vozů; arabské mužské jméno; mládě kočky.
9. Bojové vozidlo; typ železn. vozu; označení českých letadel. 10. Hospodárnost.
11. Angl. zkr. nejnižšího platného bitu; dát za peníze. 12. Čínské platidlo; tropická dřevina.
13. Rys pustinný; SPZ Loun. 14. Věštba; leknutí. 15. Ohebný vodič; lesní šelma.
16. Žena provázející zábavným pořadem.
Pomůcka: amonal; anona; atokan; HAS; kodjak; LSB; skarb
Tajenka z minulé křížovky: Ledové sluje
/pr/
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