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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
blíží se jedny z nejkrásnějších svátků v roce, svátky vánoční a závěr roku
2008. Pro některé z nás to byl rok úspěšný, pro jiné rok, který končí osmičkou,
bude patřit mezi méně radostné. To všechno s sebou přináší život, jak se zpívá
v písničce Voskovce a Wericha „ jednou si dole jednou nahoře“.
Protože končí rok, rád bych se ohlédl trošku zpět a zhodnotil to, co se nám
podařilo realizovat. Jenom ve stručnosti chci připomenout některé projekty, které
vznikly během roku. Zbudování kanalizace a vodovodu v Junáckém údolí a
Zadních Hamrech zpříjemní život občanům žijícím v těchto lokalitách. Musím však
konstatovat, že tuto stavbu provázelo mnoho problémů, které se podařilo nakonec
vyřešit. Zároveň bych chtěl poděkovat těmto spoluobčanům za pochopení a
trpělivost při realizaci stavby. Na konci listopadu se zahájilo s výstavbou
kanalizace a vodovodu k nemovitostem na Malém dvoře nad zámkem. Tady bych
chtěl podotknout, že výkopové práce a kanalizaci hradí městys, vodovod si
financují sami bydlící v této lokalitě. Tímto krokem byla završena výstavba
kanalizace a vodovodu ve Vranově. Spoluobčané bydlící nad statkem mají
k dnešnímu dni rovněž veřejné osvětlení. Letos se podařilo zahájit částečnou
opravu obvodových zdí na místním hřbitově, směrem ke Klatovce. Pokud
v budoucnu seženeme další finanční prostředky, mělo by se v opravách
pokračovat.
Tady jsem uváděl jakési materiální, hmatatelné hodnoty, ale někdy jsou i
důležitější jiné, cennější hodnoty, o kterých se moc nepíše a nikdo si jich neváží.
Žijeme v hektické době, kdy je moderní všechno přepočítávat na peníze, na
majetek a slovo morálka, mezilidské vztahy a úcta k druhým jsou mnohým z nás
cizí. Proto se snažím jako starosta obce preferovat právě tyto hodnoty, které by
měly být samozřejmostí pro každého z nás.
Během roku jsme pořádali mnoho zajímavých kulturních akcí pro děti i pro
dospělé. Například se nám vydařil výlet okolo přehrady vláčkem, poseděli jsme při
kolaudaci kanalizace a vodovodu v Zadních Hamrech,
zazpívali jsme si u
harmoniky se seniory apod.
V prosinci nás čeká společné setkání u vánočního stromu na náměstí,
koncert na zámku a večer poezie, vánočních koled a duchovních sborových
skladeb pod názvem Vánoce v podzámčí.
Rovněž bych se chtěl zmínit o tom, co se nepodařilo v průběhu tohoto roku
uskutečnit. Neprošly v první výzvě do Regionálního operačního programu
Jihovýchod projekty přestavby náměstí a přestavby knihovny na víceúčelový
objekt z důvodu nedosažení potřebného počtu bodů. V polovině října jsem opět
podal oba projekty do druhé výzvy a zhruba do třech měsíců bychom měli vědět,
jak jsme uspěli.
Rád bych se na závěr vyjádřil k anketě přemístění autobusové zastávky
z náměstí před objekt bývalé masny. Pro se vyjádřilo 76 občanů, proti bylo
52 občanů a ve dvou případech občané navrhli jiná řešení. Takže začneme
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postupně pracovat na projektu, aby se mohla stavba v blízké budoucnosti
realizovat.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřál příjemné prožití svátků
vánočních v kruhu Vašich nejbližších a do nového roku přeji hodně úspěchů,
štěstí a pohody, především však dobré zdraví.
Lubomír Vedra - starosta
KULTURNÍ OKÉNKO
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ SENIORŮ /7.11.2008/
V 16.30 hodin se sešli v místní knihovně vranovští senioři na malé posezení. V úvodu
pozvané hosty uvítal starosta našeho městečka pan Ing. Lubomír Vedra. Pro všechny
přítomné bylo připraveno malé občerstvení a kulturní program obohatil pan Kratochvíl hrou
na akordeon. Senioři se bavili do pozdních nočních hodin. Prostřednictvím zpravodaje
děkujeme těm, kteří ke zdárnému průběhu této akce přispěli, zejména paní Aleně Prathové,
za přípravu pohoštění.
MARTINSKÁ ZÁBAVA /8.11.2008/
Martinská zábava přilákala do Zámeckého hotelu posluchače všech věkových kategorií.
K poslechu a tanci hrála hudební skupina Duo Amadeus. Program byl obohacen malou
tombolou. Velký dík za hlavní cenu –martinskou husu, patří restauraci U Vodnáře.
ADVENTNÍ KONCERT
Letošní adventní koncert navazující na téměř třicetiletou tradici každoročních předvánočních
akcí na zámku, se uskuteční ve spolupráci s Úřadem městyse Vranov nad Dyjí, a to v sobotu
20. prosince 2008. V hudebním salonu vystoupí sólisté Národního divadla Praha - Jitka
Soběhartová (soprán) a Pavel Červinka (baryton), dále Miroslav Šalamoun (klavír), Miroslav
Laštovka (trubka) a Milan Hodný (umělecký přednes). V koncertu zazní díla Nicolase Le
Bégua, Antonia Vivaldiho, Wolfganga Amadea Mozarta, Georga Bizeta, Johanna Sebastiana
Bacha, Richarda Wagnera a dále českých skladatelů Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka
a Leoše Janáčka. Hudbu doprovodí verše Svatavy Neumannové a Jana Skácela. Zahájení
v 19.30 hodin, objednávky vstupenek telefonicky na správě zámku. Pro posluchače koncertu
bude od 18.30 hodin otevřena mimořádně vánoční výstava.
„PSYCHO BETLÉMY“
U příležitosti 100. výročí založení Psychiatrické léčebny Bohnice bude v prostorách bývalé
kočárovny otevřena výstava, která představí výtvarné práce klientů a terapeutů některých
léčeben a nemocnic ČR. Exponáty zapůjčily: Psychiatrická léčebna Bohnice, Psychiatrická
léčebna Havlíčkův Brod, Psychiatrická léčebna Jihlava, Psychiatrická léčebna Brno
Černovice, Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno Bohunice, psychiatrické oddělení
Krajské nemocnice Liberec, psychiatrické oddělení Nemocnice Znojmo, Dětský domov se
školou s výchovně léčebným režimem Slaný, Ústav sociální péče Kytlice, Ústav sociální
péče Milíře, Bona a.s., Náš svět Frýdlant nad Ostravicí, paní Marie Tomanová a další.
Návštěvníci budou moci zhlédnout betlémy, obrazy a další díla s vánoční, ale i nevánoční
tématikou, a to od čtvrtka 18. do úterý 23. prosince a dále od pátku 26. prosince 2008
do úterý 6. ledna 2009. Otevřeno bude vždy od 13 do 17 hodin, mimo tuto dobu pak
kdykoliv od 18. prosince 2008 do 6. ledna 2009 pro skupiny od 6 osob po předchozím
ohlášení.
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PŘIPRAVUJEME:
VÁNOCE V PODZÁMČÍ
VÁNOČNÍ KONCERT NA ZÁMKU
ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
OBECNÍ PLES

18. 12. 2008 MÍSTNÍ KNIHOVNA
20. 12. 2008 STÁTNÍ ZÁMEK
22. 12. 2008 NÁMĚSTÍ
31. 1. 2009 ZÁMECKÝ HOTEL

18. 00 HOD.
19. 30 HOD.
17. 30 HOD.
20. 00 HOD.

HRAJE ROMAN A JARDA BAND

MASOPUST PO OBCI
MERENDA

14. 2. 2009 SRAZ U MÍSTNÍ KNIHOVNY V 8. 00 HOD.
21. 2. 2009 ZÁMECKÝ HOTEL
20. 00 HOD.

HRAJE JARRY BAND

(js)

POSEZENÍ S DŮCHODCI / 7. LISTOPADU 2008 /
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Během podzimního období se i v naší škole kromě plnění tradičních
školních povinností konalo několik zajímavých akcí.
18. listopadu to bylo již tradiční rozloučení se sluníčkem, lampiónový
průvod dětí s rodiči a učiteli prošel Vranovem, zastavil se na prostranství
před Country salonem, kde proběhl krátký program dětí Mateřské a
Základní školy, a poté byli malí účastníci pozváni na dobré občerstvení teplou večeři, kterou zajistil pan Doubek.
20. listopadu proběhla ve škole Slabikářová slavnost. Byl to velký svátek
všech prvňáčků, v tento den je paní učitelka třídní Lenka Machová uvítala
mezi „velké čtenáře“ před zraky rodičů i kamarádů. Děti vystoupily s velmi
pěkným programem a poté byly paní učitelkou odměněny za zvládnutí
Živé abecedy perníkovými medailemi s velikou jedničkou.
Žáci naší školy připravili a vydali pod vedením paní učitelky Kateřiny
Ondrůjové první číslo školního časopisu v tomto školním roce. Prodává se
za symbolickou cenu, aby byly pokryty náklady na papír a tisk.
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 listopadu byla ukončena první etapa ve sběru starého papíru, celkem se
podařilo nasbírat čtyři a půl tuny. Děkujeme všem, kteří škole pomáhali.
Starý papír shromažďujte i nadále, druhé kolo sběru proběhne na jaře.
28. listopadu pomohli žáci naší školy ozdobit vánoční strom na náměstí, a
tím začala příprava na Vánoce.
A nakonec pozvánka:
na 18. prosince připravujeme ve škole opět vánoční dílny, začátek bude
v 16.00 hodin. 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.
Nejnovější informace a také fotografie z akcí můžete zhlédnout na našich
webových stránkách nebo ve vitrínce na náměstí.
Mgr. Zdeňka Černošková
ředitelka školy
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Soutěž ve sběru papíru

Slabikářová slavnost
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Z ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY
Ve školní družině jsme celý podzim byli pilní a nezaháleli jsme.
Družinu prozářily obrázky a výrobky dětí s podzimní tématikou. Pracovali jsme hlavně
s přírodními materiály. Při vycházkách se nedalo odolat barvám a tvarům listí, červenajícím
šípkům, hladkým kaštanům. Žaludy nás okouzlily svými legračními čepičkami natolik, že
jsme s nimi hráli panáčkové divadlo. Pozorovali jsme změny v přírodě, povídali si o tomto
ročním období a o všem, co k němu patří. Podzim, to není jen padající listí hrající všemi
barvami, ale také ukládání přírody k zimnímu spánku. Proto jsme si vyrobili klíče a zamkli
les. Ale to neznamená, že bychom v zimě les nemohli navštívit. Právě naopak. Zapojili jsme
se do akce Pomáháme zvířátkům a sbírali žaludy, kaštany, kukuřici...
V listopadu jsme se seznámili se svátkem sv. Martina. Nejprve jsme si pověděli, kdo to
Martin byl, jak žil, proč se na jeho svátek peče husa a rohlíčky. Povídali jsme si i o
pranostikách, které se k tomuto dni vztahují. Vyrobili jsme si papírového koně a lucerničku.
Z větví jsme si vytvořili adventní spirálu, kterou každý z nás prošel, aby získal světélko sv.
Martina, které má v lidských srdcích rozsvítit lásku a dobrotu. Šli jsme si pro něj s říkankou:
„Martine, sviť lucernou, ať můžem kráčet za tebou.“ A proč adventní spirála tak brzy?
Protože kdysi se adventní doba počítala již od svátku sv. Martina. Ani na našem stole
nesměly chybět martinské rohlíčky. Sami jsme si je upekli - každé dítě pak polovinu svého
rohlíčku darovalo někomu z kamarádů. Rozdělili jsme se a udělali radost někomu dalšímu.
Tak jako sv. Martin – rytíř a voják – kdysi dávno před lety...
A byl tu čas očekávaného příchodu Mikuláše a čerta. Družina ožila přímo pekelně při
„čertovském reji“, kdy jsme se vyřádili v zábavných soutěžích a tancovali čertovské tance.
Rádi bychom poděkovali rodičům Klárky a Katky Čechových za sponzorský dar v podobě
Mikulášské nadílky.
Nyní se už družina ponořila do vánoční atmosféry. Vyrábíme přáníčka a dárečky, pečeme
cukroví. Scházíme se v kruhu na koberci u zapálené svíčky adventního věnce a povídáme
si, čteme vánoční příběhy, zpíváme koledy, hrajeme hry. Vánoční nálada nás zcela pohltila a
všichni si ji užíváme...
/dh/
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FOTOGALERIE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
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SKP VRANOV NAD DYJÍ
VÝSLEDKY ZÁPASŮ MUŽSTEV SKP VRANOV NAD DYJÍ
OKRESNÍ SOUTĚŽ SK. A - MUŽI
9. kolo
10. kolo
11. kolo

Vranov - Gr. Mýto
4:2 (2:1)
branky: Okoš 2x, Hájek, Jurčík
Pavlice "B" - Vranov
5:4 (3:3)
branky: Okoš 2x, Žáček, Jaklovský
Vranov - Slatina
4:1 (1:0)
branky: Železný R.2x, Okoš, Hájek

TABULKA PO 11.KOLE OKRESNÍ SOUTĚŽE IV. A - MUŽI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pavlice"B"
Hostim
Štítary"B
Blížkovice"B"
Přímětice"B"
Slatina
Vranov nad Dyjí
Hl. Mašůvky
Olbramkostel
Gr.Mýto
Těšetice

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
8
6
6
5
4
4
3
2
0
0

0
0
1
1
2
1
0
2
3
3
1

0
2
3
3
3
5
6
5
5
7
9

46:14
28:19
33:17
28:25
41:28
19:15
23:28
30:27
27:32
10:27
9:62

30
24
19
19
17
13
12
11
9
3
1

OKRESNÍ SOUTĚŽ SK. A - DOROST
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo

Vranov - Mikulovice
2:0 (1:0)
branky: Kofroň 2x
Jaroslavice - Vranov
0:0
Vranov - Suchohrdly
5:1 (2:1)
branky: Matula 4x, Altenburger
IE Znojmo - Vranov
6:2 (5:1)
branky: Matula, Altenburger
Vranov - Lechovice
8:0 (3:0)
branky: Železný 3x, Matula 2x, Plucek, Borovský, Bekárek V.
Vranov - Šatov
6:4 (2:2)
branky: Matula 3x, Železný 2x, Altenburger

OKRESNÍ SOUTĚŽ SK.A - ŽÁCI
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo

Mramotice - Vranov
Vranov - Blížkovice
Pavlice - Vranov
Vranov - Lechovice
branka: Ludvík
Hl.Mašůvky - Vranov

11:0 (6:0)
0:11 (0:6)
10:0 (5:0)
1:12 (0:4)
0:3 - kontumačně

/mb/
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VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ OSOBNOSTI NAŠÍ OBCE

Josef Doré (1805 až 1878) – malíř a rytec francouzského původu, jeho
otec byl vojenským vychovatelem mladého hraběte Stanislava Mniszka,
tedy majitele vranovského dominia v letech 1799 až 1846. Někdy okolo
roku 1830 se usadil na Vranově a žil zde téměř padesát let až do své
smrti.
Svou úspěšnou profesionální kariéru začal jako malíř a tiskař vranovské
továrny na kameninu, někdy v polovině třicátých let se stal přednostou
jejího tiskařského oddělení. Roku 1842 ho Mniszek jmenoval kontrolorem
obchodů, roku 1846 obchodním správcem a v roce 1863 ředitelem
továrny. Jeho organizační přínos pro závod byl nemalý, podobně jako
přínos umělecký – je autorem důležitých a velmi zdařilých kresebných
návrhů pro malbu a tisk.
Působil také ve funkci příležitostného malíře vranovské šlechty, ale
věnoval se i vlastní tvorbě. Nevyhýbal se rovněž církevním námětům.
Dodnes se po něm zachovaly oltářní obrazy v Lesné, ve Stálkách a
v Lančově, ale například i dvě signované práce v kostele Nanebevzetí
Panny Marie ve Vranově – „Ecce Homo“ z roku 1853 a „Kristus na břehu
Genezaretského jezera“ z roku 1863. Jako malíř byl především krajinář.
Náměty čerpal nejčastěji z vranovského okolí, hojně maloval i zámeckou
vedutu, zabýval se krajinnými italskými motivy. Roku 1871 se zúčastnil
výstavy ve Znojmě se svými šestnácti kresbami, které pak věnoval císaři.
Za celoživotní dílo mu byla udělena zlatá medaile pro vědu a umění.
Jeho význam jako významného regionálního umělce spočívá především
v tvorbě pro vranovskou továrnu. V tomto směru se projevoval jako
kvalitní malíř malých formátů s výrazným smyslem pro detail a výrazovou
intimitu. Proslul i jako výborný kreslíř, zejména krajinných motivů.
Podstatně hůře se však vyrovnával s většími kompozicemi pokládajícími
důraz na figuru. Tyto jeho práce, zejména s náboženskými náměty, se
vedle svých nesporných kvalit vyznačují i nezvládnutou technikou,
nepoučeností a naivitou.
Byl dvakrát ženatý (s první ženou Johanou Mayerovou měl tři syny a
jednu dceru). Zemřel v roce 1878 jako penzionovaný ředitel továrny.

/kj/
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ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMU /28. LISTOPADU 2008/

/lf, ld/
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NĚCO PRO BYSTRÉ HLAVY

VODOROVNĚ:
A. Přední část jeviště; říčka. B. Kotrmelec; přesně. C. Zn. tantalu; TAJENKA /1. část/;
zn. kosmetiky. D. Nerost; zkr. Ostravsko – karvinských dolů; zuřivost; sólo; kopnutí.
E. SPZ Olomouce; SPZ Zlína; mužské jméno; přivl. zájmeno; os. zájmeno.
F. Český malíř; zaúpění; latinsky hra v kostky; posunek. G. Svazek; mužské jméno;
světadíl. H. Akustický lokátor; lidově hlupák; cigareta. I. Textilní rostlina; TAJENKA /2. část/;
SPZ Prahy – města. J. Sloupec; údolí. K. Žáruvzdorný materiál; elektroda.
SVISLE:
1. Obrovská věc. 2. Textilní látka; korálový ostrov. 3. Vada; mužské jméno.
4. Hudební nástroj; domácky Olga; mladý šlechtic. 5. Napadení; zkr. Severomoravských
rozvoden; angl. zkr. velmi nízké výšky. 6. Zastarale vražda; zkr. Vědecko technických
informací; novotvar. 7. Instinkt; avšak; tyč. 8. Germán; výmlat. 9. Indická stavba; křemičitý
nerost. 10. Zkr.: obuv – kůže – guma; usazenina; přípravek po holení.
11. Losování; ang. zkr. Agentury pro nukleární energii; průhledná hmota.
12. Silný vítr; druh pepře; anglicky pomoc. 13. Citoslovce hlasu kačeny; kouzelník; pozice
v józe. 14. Útok; číslice. 15. Bitva; vrah u Jeruzaléma. 16. Titul kněze.
Pomůcka:
aid; alea; myom; NEA; Sion; sonar; toss; VLA
Tajenka z minulé křížovky: Býčí hora
/pr/
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