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Z ÚŘADU MĚSTYSE
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V ZÁTIŠÍ
Konečně se nám podařilo něco udělat pro naše nejmenší děti. Před pár měsíci jsme začali
s výstavbou dětského hřiště v lokalitě Zátiší, což je poměrně nákladná záležitost, a není to
jen tak jednouché. Pro dětské hřiště platí přísné technické, hygienické a bezpečnostní
normy převzaté z EU, které musíme dodržovat. Tím se značně prodraží jednotlivé
komponenty, jenž musí mít předepsaný atest. Do prázdnin bychom měli vše stihnout ke
spokojenosti dětí a rodičů. Tady je třeba upozornit, že každý prvek je konstruován pro
určitou věkovou kategorii. Instalované hrací prvky nejsou určeny pro dospívající mládež, a
bude záležet na každém z nás, jak se budeme ohleduplně na dětském hřišti chovat. Platí, že
bezpečnost a hygiena je na prvním místě pro naše nejmenší.
Do budoucna bychom chtěli postupně pokračovat v instalaci několika hracích prvků na
dalších místech ve Vranově nad Dyjí.
/lv/
OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Z dotačních prostředků Jihomoravského kraje budeme opravovat místní komunikaci v Zátiší,
před mateřskou školkou. V této části obce je nutné opravu provést, protože je zde velký
pohyb motorových vozidel, za sucha dochází k velké prašnosti a naopak, za deště jsou
vyjeté koleje. Přípravné práce nebyly tak jednoduché, jak jsme si představovali. Při
vyřizování patřičných dokumentů jsme zjistili, že tato „místní komunikace“ je vedena
v katastru nemovitostí jako orná půda. Museli jsme nejdříve provést vyjmutí z orné půdy a
následně nechat udělat stavební dokumentaci. Předpokládáme, že bychom mohli začít
s opravou v letních měsících.
Vranov nad Dyjí je velice členitý, má velkou síť místních komunikací, které potřebují opravit.
Špatná situace je v Junáckém údolí, Hamrech, před řadovkami v Zátiší, ale i na dalších
místech v obci. Největší chyba je ve špatně nastavených dotačních titulech, protože
v kategorii 500 – 2000 obyvatel není prakticky kam požádat o dotaci na opravu místních
komunikací. V každém případě budeme sledovat a hledat možnosti, jak přijít k penězům na
opravu našich vozovek.
/lv/
OPRAVA HLAVNÍHO ŽULOVÉHO KŘÍŽE NA HŘBITOVĚ
Z programu Podpory obnovy venkova z Ministerstva pro místní rozvoj – dotační titul Podpora
obnovy drobných sakrálních staveb v obci - jsme získali dotaci na opravu hlavního žulového
kříže na našem hřbitově. Tento kříž je poznamenán časem, je velice poškozen a hrozí
nebezpečí pádu, a tím ohrožení zdraví lidí. Do konce září by měla být hotova kompletní
rekonstrukce, čímž dojde k zachování tohoto památného kříže pro další generace.
/lv/
PROŘEZ NEBEZPEČNÝCH STROMŮ
V předjaří, v období vegetačního klidu, jsme provedli prořez a pokácení některých stromů,
které by svým pádem mohly ohrozit zdraví a životy lidí. Tento prořez byl proveden pod
odborným dohledem pracovníka Správy národního parku Podyjí. U dřevin, které nebyly na
obecních pozemcích, byli písemně vyzváni vlastníci, aby provedli nápravu. V několika
případech se tak stalo a vlastníci těchto nebezpečných stromů dali vše do pořádku.
V každém případě, pokud někdo z občanů ještě ví o podobném místě, kde by takto mohlo
být ohroženo zdraví lidí, je možnost nahlásit tuto skutečnost na úřad městyse.
/lv/
ZAHÁJENÍ REKREAČNÍ SEZONY – VRANOVSKO 2009
Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska spolu s podnikateli v cestovním ruchu
uspořádali 19. května již třetí ročník „Zahájení rekreační sezony – Vranovsko 2009“
vyjížďkou lodí po Vranovské přehradě. Této akce se zúčastnili starostové obcí Vranovska,
podnikatelé a představitelé státních a soukromých institucí. Byli rovněž pozváni zástupci
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tisku a médií. Tato akce byla s úspěchem prezentována, s důrazem na připravenost
podnikatelských subjektů a obcí na nadcházející sezonu. Poděkování patří také sponzorům
Lodní dopravě Vranov, s.r.o. a Vinným sklepům Lechovice, spol. s r.o.
/lv/
DAŇOVÁ DISKRIMINACE MENŠÍCH MĚST A OBCÍ
Ministerstvo financí ČR nechalo zpracovat Vysokou školou ekonomickou analýzu
financování výkonu státní správy a samosprávy obcí a měst z celé ČR. Analýzou se
prokázalo, že všechny samosprávy mají přibližně 40% výdajů na jednoho obyvatele stejné
bez ohledu, zda jde o malou obec nebo velké město. Rovným dílem se dělí pouze 3%
sdílených daní. To je neodůvodněný nepoměr. Příjem ze státního rozpočtu na jednoho
obyvatele je v Praze 30.000 Kč a na občana menších měst a obcí připadá pouze 6.890 Kč.
Z důvodu diskriminace financování samospráv byl Sdružením místních samospráv ČR
(SMS ČR) vypracován návrh na její odstranění (blíže na stránkách www.smscr.cz). SMS
ČR mimo jiné vyzvalo své členy i nečleny k protestu proti daňové diskriminaci tím, že na
den 26. května měly obce a města vyvěsit cedule pod značku své obce s nápisem „Daňově
diskriminovaná obec“. Celkem bylo vyvěšeno okolo 900 cedulí a o protestu velice obsáhle
informovala všechna média. Městys Vranov nad Dyjí se k této akci rovněž připojil.
V návaznosti na protest zástupci SMS ČR jednali s ministrem financí o pokračování prací na
novém zákonu o rozpočtovém určení daní.
/lv/
OTEVÍRACÍ DOBA INFORMAČNÍHO CENTRA
Od června do konce září je otevírací doba informačního centra prodloužena.
Pondělí – neděle: 8.30 – 11.30 , 12.00 – 17.00
/mh/
KOLOVÝ VLÁČEK VE VRANOVĚ NAD DYJÍ
Kolový vláček bude ve Vranově jezdit v období letních prázdnin. Jízdní řád bude uveřejněn
na internetových stránkách www.ouvranov.cz a bude k dispozici i v informačním centru.
/ld/
KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO VRANOVSKO – MINIANALÝZA POTŘEB
Jaké služby potřebujeme:
- pravidelnou terénní pečovatelskou službu
- domy s pečovatelskou službou nebo domov pro seniory či dům chráněného bydlení
K dané problematice bude svolána schůzka prostřednictvím místního rozhlasu a pozvánkami
pro seniory
/js/

KULTURNÍ OKÉNKO
VRANOVSKÝ SLAVÍK – VÝBĚROVÉ KOLO
Zasedací místnost ve vranovské knihovně ožila 17. 4. 2009 zpěvem různého žánru. Sjelo se
sem na 36 soutěžících, aby bojovali o postup do velkého finále pěvecké soutěže Vranovský
slavík. Odborná porota vybrala celkem 20 finalistů. Každý účinkující za své vystoupení
obdržel sladkou pozornost od slečny Radky Vlasákové.
/js/
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Přestože počasí poslední dubnový večer čarodějnicím až do poslední chvíle nepřálo, slétly
se jako každoročně na kopci u Klatovky. Těsně před začátkem celé akce naštěstí přestalo
pršet a vše mohlo zdárně začít. Opět dorazily i velmi povedené a rozverné kolegyně
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ze Zlína. Kromě pálení slaměné ježibaby probíhaly různé soutěže, opékání buřtů, nebo, kdo
měl zájem, se mohl odebrat do prostorů restaurace na Klatovce, kde zábava v příjemném
prostředí pokračovala.
K pohodovému průběhu večera přispěla svým pěveckým vystoupením paní Miluše Dolejská.
Děkujeme všem těm, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této akce, zejména paní
Aleně Prathové a panu Martinu Mahrovi.
/eh/
DEN MATEK
Druhá květnová neděle byla ve znamení svátku našich maminek. V programu se představily
děti naší mateřské, základní a umělecké školy. Zpestřením pro všechny přítomné bylo
vystoupení vranovské taneční country skupiny. Nevšedním zážitkem pro oslavenkyně bylo
zejména nastudování České besedy pod vedením paní učitelky Dobešové. Odpoledne
zpříjemnily lidové melodie s humornými průpovídkami harmonikáře pana Kratochvíla.
Poděkování patří
vedoucí rekreačního střediska Klatovka paní Aleně Prathové za
spolupartnerství a bohaté občerstvení pro děti i pro dospělé.
/js/
VRANOVSKÝ SLAVÍK – SLAVNOSTNÍ FINÁLE
Jubilejní X. ročník pěvecké soutěže neprofesionálů byl zahájen ve 14 hodin v Country
saloonu. Soutěž moderoval velmi vtipně a s vytříbenou češtinou pan Daniel Rubeš. Hudební
doprovod zajistil bez ztráty desítky pan Ivo Prchal, na hudebních a světelných efektech se
podílel pan Miroslav Jankůj. Vítězové obdrželi pohár ze žlutého kovu, ostatní účinkující
získali pozornost z keramiky. Třešničkou na dortu bylo profesionální vystoupení vítězky
Slavíka z roku 2003 slečny Nikol Kotrnetzové, která vnesla do soutěže jiskru a obecenstvo ji
odměnilo bouřlivým potleskem.
Spolupartnery městyse, kteří přispěli ke
zdárnému
průběhu
akce
byli:
pan J.M. Pařík, Ráj Vranov nad Dyjí
s.r.o.,
Sport
hobby
Moravské
Budějovice.
Diváci prostřednictvím anketních lístků
zvolili v jednotlivých kategoriích svého
favorita, který získal cenu sympatie dort s motivem soutěže. Toto malé
umělecké dílo vytvořila
paní Marie
Králová a její sestra Anna Protivínská.
Odborná
porota
vyhlásila
nejen
absolutního vítěze, ale i nejmladšího
účastníka slavnostního finále.
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Výsledky:
1. kategorie /1. – 5. třída/
1. místo
2. místo
3. místo

Sandra Zpěváčková
Kateřina Durajková
Natálie Pospíšilová

ZŠ Vranov nad Dyjí
ZŠ Vranov nad Dyjí
ZŠ Vranov nad Dyjí

2. kategorie /6. – 9. třída/
1. místo
2. místo
3. místo

Veronika Krupicová
Silvie Gáfriková
Nikol Trnková

ZŠ Miroslav
ZŠ Šumná
ZŠ Vranov nad Dyjí

3. kategorie /nad 15 roků/
1. místo
2. místo
3. místo

Vranov nad Dyjí
Hostěradice
Hluboké Mašůvky

Daniel Kudr
Tereza Veselá
Martina Boudná

4. kategorie – duet
1. místo
2. místo
3. místo

Alena Jelínková – Nataša Polláková
Roman Kudr – Silvie Kudrová
Daniel Kudr – Vojtěch Jankůj

CENY SYMPATIE OD DIVÁKŮ
1.
2.
3.
4.

kategorie
kategorie
kategorie
kategorie

Natálie Pospíšilová
Silvie Gáfriková
Vojtěch Jankůj
Alena Jelínková – Nataša Polláková
/zároveň absolutní vítězky jubilejního X. ročníku/

Nejmladší účastník soutěže - Michaela Zpěváčková 1. třída
Městys Vranov nad Dyjí děkuje spolupartnerům, kteří přispěli velkou měrou k úspěšnosti
X. ročníku pěvecké soutěže Vranovský slavík. Ocenění rovněž zaslouží pan Doubek za
bezplatný pronájem prostor Country saloonu.
/js/
PŘIPRAVUJE SE:
MALUJEME PRO RADOST

22. 6. 2009

10. 00 HOD.

PARKOVIŠTĚ POD ZÁMKEM

BENÁTSKÁ NOC

18. 7. 2009

PARNÍK VRANOV /SPOLUPRÁCE S L. HUSSEM/

HAMERSKÉ POSVÍCENÍ

8. 8. 2009

ZADNÍ HAMRY

VRANOVSKÁ POUŤ

16. 8. 2009

NÁMĚSTÍ, PARNÍK VRANOV /SPOLUPRÁCE S L. HUSSEM/

PROJÍŽĎKA VLÁČKEM A VYJÍŽĎKA LODÍ PRO SENIORY - ZÁVĚR SEZONY
/js/
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PROGRAM VRANOVSKÉHO KULTURNÍHO LÉTA
Sobota 4. července
Oskar Wilde : JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA. Proslulá konverzační komedie o lásce a
námluvách ve vyšší anglické společnosti naplněná břitkým humorem. Účinkuje herecké sdružení
SHT Praha. Režie Eliška Topercgerová.
Místo – první nádvoří. Začátek v 19.30 hod. Vstupné 120,- Kč / 60,- Kč.

Neděle 12. července
KONCERT VÍTĚZŮ LETNÍ ŠKOLY BAROKNÍ HUDBY (pořad Znojemského hudebního
festivalu 2009). Účinkují Kamila Ševčíková (zpěv), Matúš Trávníček (zpěv), Tomáš Kardoš
(barokní violoncello) a THE Czech ensemble baroque orchestra. Po koncertu degustace vína
z Písařova vinařství Vrbovec.
Místo – sál předků. Začátek v 19.00 hod. Vstupné 120,- Kč / 60,- Kč.

Středa 15. července
KONCERT VOJENSKÉ HUDBY HRADEC KRÁLOVÉ pod vedením Jiřího Lexy, zpěv Antonio
Carangelo j.h. (Itálie) a Dominigue Blažková j.h. (Dánsko).
Místo – druhé nádvoří. Začátek v 19.30 hod.

Pátek 17. července
PETR BENDE A KOMORNÍ AKUSTICKÝ BAND. Recitál známého finalisty ze soutěže
SuperStar. Tento zpěvák, skladatel, multiinstrumentalista a dobrý textař získal během krátké doby
nebývalou popularitu a je pro svůj příjemně zabarvený hlas oblíben u posluchačů všech generací.
Místo – první nádvoří. Začátek v 19.30 hod. Vstupné 150,- Kč / 75,- Kč.

Středa 22. července
VARHANNÍ KONCERT BAROKNÍ HUDBY S UMĚLECKOU RECITACÍ. Pořad přiblíží
tvorbu slavného, dnes neprávem opomíjeného italského skladatele Alessandra Scarlattiho
konfrontovaného s dílem anglického dramatika Williama Shakespera (Hamlet, Večer tříkrálový,
sonety). Účinkuje Štěpánka Heřmánková (zpěv), Miroslav Laštovka (trubka picola), Vladimír
Roubal (varhany) a jeden z našich nejvýraznějších umělců Alfréd Strejček (recitace) .
Místo – zámecká kaple. Začátek v 19.30 hod. Vstupné 120,- Kč / 60,- Kč.

Pondělí 27. července
NICOLO PORPORA – LA MORTE D'ERCOLE (Smrt Herculova). Obnovená světová
premiéra slavného barokního skladatele v poloscénickém provedení. Opera, inspirovaná
příběhem ze starořecké mytologie o Herkulovi, rozehrává milostný trojúhelník plný intrik, zvratů a
tragických lstí. Účinkuje soubor barokní hudby HofMusici Český Krumlov pod vedením Ondřeje
Macka. Režie Zuzana Vrbová.
Místo – sál předků. Začátek v 19.30 hod. Vstupné 150,- Kč / 75,- Kč.

Čtvrtek 6. srpna
IVAN HLAS A JEHO TRIO. Recitál jednoho z nejtalentovanějších písničkářů střední generace,
jehož poetické písně vypovídají o radosti ze života. Veřejnost ho spojuje hlavně s muzikálem
Šakalí léta.
Místo – první nádvoří. Začátek v 19.30 hod. Vstupné 120,- Kč / 60,- Kč.

Úterý 18. srpna
BALET TŘÍ STALETÍ. Pořad uvádějící scénické tance čerpající z klasické i romantické historie,
ale i z postmoderních tanečních vizí. Účinkuje Balet Praha Junior – umělecký soubor Tanečního
centra Praha.
Místo - sál předků. Začátek v 19.30 hod. Vstupné 120 / 60,- Kč.

Čtvrtek 20. srpna
INDIE - KOŘENY LIDSTVA. Recitál původní indické hudby bhadžani a kawali v podání
ukrajinského souboru SANGAM. Před koncertem, již od 14 hodin, si budou moci návštěvníci
zámku prohlédnout ve zvláštním stanu výstavku přibližující oblečení, hudební nástroje a další
předměty indické hmotné kultury.
Místo – první nádvoří. Začátek v 19.30 hod. Vstupné 50,- Kč / 25,- Kč.
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Závěrem školního roku se i na naší škole uskutečnilo několik zajímavých akcí. Především
šlo o druhou návštěvu našich rakouských přátel z vesničky Gaubitsch, kteří k nám zavítali
28.5.2009. Akce se konala v rámci mezinárodního projektu na podporu výuky cizích jazyků.
Učitelé společně s našimi žáky připravili pěkný program v německém a anglickém jazyce,
pak jsme zhlédli zpívání a tanečky rakouských dětí a nakonec si naše děti spolu s nimi
zatančily.
Po obědě, na který jsme pozvali rakouské přátele díky sponzorům do místního Country
saloonu, se uskutečnil fotbalový zápas mezi chlapeckými a dívčími družstvy na místním
hřišti. S organizací pomohl pan Martin Beneš. Atmosféra celého dne byla výborná.
V odpoledních hodinách se s námi rakouští přátelé rozloučili.
U příležitosti Mezinárodního dne dětí byl 1.6.2009 pro naše žáky připraven projektový den
na téma „Děti a jejich svět“.
Vyučující si pro žáky připravili velmi zajímavé, různorodé a originální činnosti, kterých se
děti během tohoto dne účastnily.
Každý program trval 2 vyučovací hodiny, každý žák měl možnost vybrat si 2 programy,
přičemž žáci 1. stupně si vybírali z programů pro 1. stupeň ( V říši pohádek, Hry pro hravé,
Strom přátelství, Jak se žije… dětem na jiném kontinentu, Kluci, holky v akci) a žáci z 2.
stupně vybírali z programů pro 2. stupeň (Pokusy pro děti, Princové nejsou na draka aneb
Mám svůj erb, Dětské hřiště, Tvorba dopravních značek, Děti a logika).
Žáci 1. stupně se mohli setkat s čarodějnicí, která je začarovala do říše pohádek. Děti se
v říši setkaly s různými pohádkovými bytostmi, plnily různé úkoly, poznávaly pohádkové
bytosti, počítaly ingredience do čarodějného lektvaru a na závěr si vytvořily vlastní
pohádkový příběh. Za splnění úkolů děti dostaly diplom, sladkou odměnu a samolepky.
Dále se konaly nejrůznější hry a soutěže, které byly zaměřeny na kooperativní učení a
osvojování si sociálních dovedností. Při těchto aktivitách si žáci rozdělili role mluvčího,
zapisovatele, koordinátora a pomocníka, navzájem se podporovali, povzbuzovali a věděli, že
úspěch jednoho závisí na úspěchu druhého.
Děti také mohly zavítat do živé přírody, kde je čekal medvěd Méďa, zvířátka, Strom
přátelství a zlý lesní skřítek. Děti pomáhaly Méďovi překonat skřítkovy zlé čáry a plnily různé
úkoly (např. třídily názvy rostlin a živočichů, tvořily věty z daných slov, vybíraly obrázky a
slova, která obsahovala určitá písmena a vymýšlely další, vyprávěly podle obrázků příběh
o Méďovi apod.). Nalepením nových listů oživily strom, našly ukrytá zvířátka v lese a svým
dotekem je probudily z hlubokého spánku, do kterého je skřítek zaklel. Za pomoc Méďovi a
jeho kamarádům dostaly děti diplom.
Prostřednictvím fiktivního dopisu od šestiletého chlapce mohli žáci přijmout pozvání do
Indické republiky. Ti, kdo pozvání přijali, nastoupili do letadla a přenesli se do vzdálené
země, kde se seznámili s informacemi o Indii, převzali práci v továrně na koberce a vyrobili
několik námětů, na památku z cesty do Indie si udělali amulet v podobě malovaného
kamínku. Poté nastoupili zpět do fiktivního letadla a vrátili se do reality v naší škole.
V družině si děti zahrály na opravdové kuchtíky. Zábavnou formou připravovaly
občerstvení, které dokáže nejen uspokojit naše chuťové buňky, ale také pobavit a potěšit i
naše oko. Připravované menu obsahovalo chutné a vtipné toasty a muffinky. Jako
vzpomínku si každý kuchtík odnesl „Pamětní průkaz“.
Žáci 2. stupně mohli navštívit chemickou laboratoř, kde si měli uvědomit důležitost smyslů
při získávání informací o okolním světě. Vedle pochopení principu přenosu informací děti při
tomto zjistily, že nás naše smysly klamou.
Z oblasti chemie se žáci mohli přenést do historie, respektive do oblasti heraldiky, kde se
nejprve seznámili se základními částmi znaku, poznali erby některých významných
osobností českých dějin a osvojili si některé nové pojmy z oblasti historie a pomocných věd
historických. V závěru si žáci vytvořili svůj vlastní erb dle daného šlechtického titulu a vkusu.
Dále se žáci mohli zapojit do modelování návrhu dětského hřiště a do tvorby dopravních
značek, kde vedle své fantazie využili také znalostí bezpečnosti silničního provozu.
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V neposlední řadě na děti čekaly aktivity zaměřené na rozvoj myšlenkových operací,
pomocí kterých se rozvíjí používání výrazů, jež vedou k porovnávání, srovnávání, tvoření
různých představ a pojmů, dále myšlení, logické uvažování a prostorové vnímání. Žáci si
zábavnou formou pomocí pracovních listů, her, hádanek a hlavolamů procvičovali
rozlišování tvarů, orientaci v prostoru, rozlišování polohy a velikosti předmětů, vnímání a
poznávání souvislostí mezi předměty a mnohé další, za což byli sladce odměněni.
Pro děti byl tento den nezapomenutelným zážitkem. Získaly nové informace z různých
oblastí, mohly si vyzkoušet skupinovou i individuální práci. Na konci každé dvouhodinové
práce své aktivity zhodnotili, proběhla diskuse a vyhodnocení. Většina dětí projevila sociální
cítění, radost ze hry, smysl pro kolektiv i pro humor.
Jednotlivé třídy byly s projektovým dnem spokojeny, někteří přišli s návrhem, aby se
takovéto dny konaly častěji, jiní dokonce předložili vlastní návrhy akcí, kterých by se rádi
zúčastnili. Návrhy žáků směřovaly k tomu, aby byl program a jednotlivé úkoly situovány do
přírody, další přišli s myšlenkou uskutečnit program, který by byl zaměřen na poskytování
první pomoci.
Náročná příprava všech našich pedagogů na tuto akci se skutečně vyplatila.
Také vyšel článek v deníku Rovnost, rovněž je možno zhlédnout fotografie na našich
webových stránkách, popř. ve vitríně na náměstí.
V tomto školním roce se uskutečnil 2. ročník ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů,
tentokrát se zapojilo více škol z celé republiky a konkurence byla obrovská, přesto se naše
škola umístila na pěkném 8. místě v rámci republiky. Jako odměnu obdržíme míče do
tělesné výchovy v hodnotě 3 000,- Kč. Všem, kteří se o toto umístění zasloužili, touto cestou
děkujeme.

Úřední dny o prázdninách:
3.7.2009
pátek
10.00 – 11.00
4.8.2009
úterý
10.00 – 11.00
26.8. – 28.8.2009
10.00 – 11.00
Zahájení nového školního roku 2009/2010:
Úterý 1.9.2009 v 7.30 hod. před ZŠ Vranov nad Dyjí.
Mgr. Kateřina Ondrůjová, učitelka českého jazyka
Mgr. Zdeňka Černošková, ředitelka školy
Z ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY
V dubnu nás jarní sluníčko lákalo ven a naše zahrada volala malé zahradníky do práce.
I dětem z družiny byl přidělen malý záhonek, o který se staraly. Nejdříve jsme si upravili
půdu, potom zaseli ředkvičky a hrášek. Pak nás čekalo protrhávání a plení, později také
závěrečné ochutnávání – na výsledek naší práce jsme byli patřičně hrdí!
30. dubna se opět na naši zahradu slétly čarodějnice, ale i čarodějové, aby všichni předvedli
své čarodějné schopnosti. Věnovali jsme se hrám a zábavě, létali na koštěti, soutěžili. Na
všechny čekaly sladké odměny. Soutěžení bylo namáhavé, proto nikdo neodmítl opékaného
hada (párek) a kouzelný lektvar (limonáda).
V květnu jsme vyráběli pro naše maminky drobná překvapení. Při společném setkání na
Klatovce udělala přáníčka určitě velkou radost nejedné mamince i babičce.
„Kluci, holky v akci“ – tak se jmenovala kulinářská výprava do světa studené i teplé kuchyně,
která se konala v rámci celoškolního projektového dne ke Dni dětí. V družině jsme si zahráli
na opravdové kuchtíky. Vytvářeli jsme vtipné toasty – zvířátka a upekli si sladkou pochoutku
– muffinky.
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S dětmi rádi poznáváme zajímavá místa naší
obce. Jedním takovým místem je i hráz naší
přehrady. Vždyť komu z nás se poštěstí, aby se
ocitl uvnitř betonové hráze přehrady? Chtěli
bychom moc poděkovat našemu průvodci panu
hráznému Liboru Miklíkovi, od kterého jsme se
dozvěděli spoustu zajímavých informací – jak a
proč se přehrada stavěla, jak je dlouhá, široká,
že jsou v hrázi tři etáže kontrolních štol (v jedné
z nich jsme se byli podívat)… Také jsme si
prohlédli spodní výpustě. Pan hrázný nám ochotně odpovídal na naše zvídavé otázky.
Odpoledne se vydařilo a všichni jsme odcházeli plni dojmů.
Konec školního roku se nezadržitelně blíží. Uspořádali jsme oslavu s občerstvením a
povídali jsme si o tom, co se nám podařilo, co vše jsme zažili a viděli.
Poslední školní den dostaneme družinové vysvědčení… a pak hurá na prázdniny!
/dh/
ŠUMENSKÁ FLORBALOVÁ LIGA
Naši florbalisté se stali celkovými vítězi letošního ročníku Šumenské florbalové ligy. V osmi
odehraných utkáních šestkrát zvítězili, jedenkrát remizovali a jen jednou odešli z boje
poraženi. Druhé místo patří Blížkovicím „1“ a třetí příčku obsadilo družstvo Blížkovice „2“.
Pavel Kratochvíl nastřílel celkem 19 branek, a stal se tak s velkým náskokem nejlepším
střelcem soutěže.
Florbalisté děkují panu Lumíru Čermákovi st. za pomoc při dopravě na jednotlivé turnaje.
/ld/
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO FLORBALISTU NAŠÍ ŠKOLY
Od března do května probíhala soutěž o nejlepšího florbalistu naší školy.
V nejmladší kategorii zvítězil Václav Raška, v kategorii 5. - 7. třída Petr Grund a mezi
nejstaršími nasbíral nejvíce bodů Tomáš Havlík. Podrobnosti z celého průběhu soutěže
najdete na našich webových stránkách www.zsvranov.zde.cz .
/ld/
ŠKOLNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ
Úspěšná florbalová sezona byla zakončena
25. května školním turnajem. V kategorii 1. - 7. třída
byli nejúspěšnější „Ohniví florbalisti“ ve složení
Václav Raška, Adam Beneš a Tomáš Müller. Mezi
nejstaršími pak zvítězili „Méďové“ Pavel Kratochvíl,
Vojtěch Ludvík a Tomáš Havlík. Další umístění,
všechny výsledky, fotografie družstev najdete na
www.zsvranov.zde.cz .
/ld/

Ohniví florbalisti

Méďové
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SKP VRANOV NAD DYJÍ
VÝSLEDKY A ROZPIS ZÁPASŮ MUŽSTEV SKP VRANOV NAD DYJÍ
Okresní soutěž sk. A - muži
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo

Vranov - Hostim
2:1 (1:1)
branky: Matula 2x
Olbramkostel - Vranov
5:1 (1:1)
branka: Jaklovský
Vranov – Přímětice "B"
3:2 (1:1)
branky: Železný R., Jaklovský, Mačák
volno
Vranov - Těšetice
3:0 - kontumačně
Gr. Mýto - Vranov
2:1 (2:1)
branka: Dobrovolný
Vranov - Pavlice"B"
2:1 (0:0)
branky: Beneš, Jaklovský
Slatina - Vranov
1:1 (1:1)
branka: Dobrovolný
Vranov - Štítary"B"
6:1 (5:0)
branky: Dobrovolný 2x, Železný, Hájek, Žáček, Jaklovský
Hl. Mašůvky - Vranov
3:3 (1:1)
branky: Jurčík 2x, Žáček
Vranov – Blížkovice "B"
4:0 (4:0)
branky: Beneš 3x, Jaklovský

TABULKA
Záp
1.
Pavlice B
20
2.
Hostim
20
3.
Blížkovice B
20
4.
Přímětice B
20
5.
Vranov n. D.
20
6.
Olbramkostel
20
7.
Štítary B
20
8.
Hl. Mašůvky
20
9.
Slatina
20
10.
Grešlové Mýto
20
11.
Těšetice
20
Družstvu Grešlové Mýto bylo odebráno bodů: 6

+
18
15
13
11
10
9
8
6
6
4
0

0
1
0
1
2
2
3
1
4
2
3
1

1
5
6
7
8
8
11
10
12
13
19

Skóre
80: 31
73: 33
56: 43
74: 51
49: 44
57: 56
51: 51
52: 55
34: 46
27: 63
20:100

Okresní soutěž sk. A - dorost
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo

Vranov - Božice
8:2
branky: Matula 3x, Železný 2x, Plucek, Jankůj, Altenburger
Pavlice - Vranov
0:4 (0:2)
branky: Bekárek, Hotař, Plucek, Matula
Vranov - Hatě
4:4 (2:3)
branky: Jankůj 2x, Železný, Matula
Micmanice - Vranov
2:3 (1:2)
branky: Matula 3x
Vranov - Štítary
3:2 (1:1)
branky: Jankůj 2x, Kofroň
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Body
55
45
40
35
32
30
25
22
20
9
1

(Prav)
( 25)
( 15)
( 10)
( 5)
( 2)
( 0)
( -5)
( -8)
(-10)
(-15)
(-29)

15. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Dobšice "A" - Vranov
Mikulovice - Vranov
Vranov - Jaroslavice
branky: Matula 2x, Železný 2x, Plucek
Suchohrdly - Vranov
branky: Matula 2x, Železný
Vranov - IE Znojmo A
Lechovice - Vranov
branky: Matula, Plucek, Železný

TABULKA
1.
Dobšice A
2.
IE Znojmo A
3.
Micmanice
4.
Božice
5.
Vranov n. D.
6.
Hatě
7.
Mikulovice
8.
Pavlice
9.
Šatov
10.
Jaroslavice
11.
Suchohrdly
12.
Štítary
13.
Lechovice

Záp
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

10:0 (3:0)
5:0 (3:0)
5:2 (5:1)
0:3 (0:2)
0:1 (0:1)
1:3 (0:1)

+
23
21
15
12
12
11
10
10
8
6
6
4
4

0
0
2
1
3
2
3
2
2
0
6
3
2
2

1
1
8
9
10
10
12
12
16
12
15
17
18

Skóre
176: 20
161: 24
76: 39
54:26
63: 104
67: 73
53: 51
68: 78
69: 88
47: 84
40: 75
32:123
42:148

Body
69
65
46
39
38
36
32
32
24
24
21
14
14

Okresní soutěž sk. A - žáci
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo

Vranov - Hl. Mašůvky
4:6 (3:5)
branky: Trnka Patrik 2x, Ludvík, Kratochvíl
Vranov - Únanov
1:10 (1:3)
branka: Ludvík
Vranov - Mikulovice
Štítary - Vranov
Vranov - Mramotice
Blížkovice - Vranov
Vranov - Pavlice
branky: Mynařík.L, Mynařík M.
Lechovice - Vranov

TABULKA
1.
Blížkovice
2.
Mramotice
3.
Lechovice
4.
Únanov
5.
Pavlice
6.
Štítary
7.
Mikulovice
8.
Hl. Mašůvky
9.
Vranov n. D.

Záp
16
16
16
16
16
16
16
16
16

0:8 (0:5)
11:0 (3:0)
0:11 (0:4)
9:0 (9:0)
2:4 (1:1)
16:0 (8:0)
+
13
12
11
7
8
7
5
1
1

0
1
2
2
4
1
1
2
1
0
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2
2
3
5
7
8
9
14
15

Skóre
81: 10
76: 13
74: 15
60: 24
56: 31
54: 40
44: 38
17:157
11:145

Body
40
38
35
25
25
22
17
4
3

DĚTSKÝ DEN
V sobotu 6. června 2009 mohly všechny děti oslavit svůj svátek na hřišti SKP.
Byly pro ně připraveny soutěže, hry a zábavné atrakce s množstvím sladkých odměn. Jako
každý rok měli všichni účastníci možnost jezdit na koních, střílet ze vzduchovky i vydovádět
se ve skákacím hradu. Nejmenší fotbalisté předvedli své schopnosti v utkání s FC Znojmo.
Opékání špekáčků tentokrát překazila bouřka.
Odměnou všem organizátorům byly šťastné tváře dětí, kterým se po vydařeném odpoledni
nechtělo domů. Výbor SKP děkuje všem sponzorům za příspěvky a pomoc při organizaci
dětského dne /fotky z akce najdete na straně 14/.
/vk/

VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ OSOBNOSTI NAŠÍ OBCE
Luitgarda z Mniszku (1823 až 1911), hraběnka, dvorní dáma císařovny Alžběty a členka dámského
Řádu Hvězdového kříže, dědička a majitelka vranovsko – novohrádeckého velkostatku a haličských
majetků Krysowice a Sosnowiec poblíž haličského města Przemyslu. Narodila se 20. června 1823
v Krysowicích jako mladší dcera Stanislava z Mnizsku a jeho ženy Heleny. 25. listopadu 1843 se provdala
za Eduarda Petra Stadnického, s nímž měla dceru Helenu a syny Stanislava a Eduarda Adama. Byla
obětavou matkou a manželkou. Ovládala čtyři světové jazyky, měla aktivní vztah k literatuře, a zejména k
hudbě, kterou často provozovala a v níž projevovala i jisté umělecké nadání. Žila však i společensky,
hodně cestovala, jako její matka pěstovala filantropii. Zemřela ve svém vídeňském domě 14. dubna 1911
ve věku 88 let. Pochována byla v rodové hrobce v haličských Krysowicích.
Zachovala se po ní fotografie kolem roku 1905, ale zejména jí připomíná naivizující žánrový obraz
přibližující kladení základního kamene tzv. Luitgardina dvora. Přihlížejícím postavám ve svátečních
oděvech na něm na vyvýšeném místě dominuje rodina zakladatele – její matky Heleny a jejího otce
Stanislava. Ten je jako protagonista příběhu zobrazen uprostřed skupiny. Vpravo altán zdobený květy
s připraveným pohoštěním, vlevo základová rýha stavby. Pod obrazem německý nápis „Pokládání
základního kamene Luitgardina dvora dne 25. července 1841“. Autorem tohoto nesignovaného akvarelu,
zmiňovaného ale v písemných pramenech, byl malíř vranovské továrny na kameninu František Zvěřina.
Tzv. Luitgardin dvůr byl založen v katastru s Vranovem sousedící obce Lančov. Pojmenován byl po
osmnáctileté Luitgardě, která je na obrazu zpodobněna dole uprostřed jako velká štíhlá dívka hledící na
diváka a držící v ruce asi zakládací
listinu. Dvůr byl po svém dobudování
centrem
samostatného
panského
hospodářství.
Tvořila
ho
hlavní
dvojpodlažní budova, na níž ještě dnes
zaujmou některé architektonické prvky
korespondující s neogotickou stavební
etapou vranovského zámku. K budově,
v níž byly kanceláře, sklady a v patře
velký
salon
s jednoduchými
nástěnnými malbami, byla přistavěna
do písmene „U“ sýpka a z druhé
strany stáje. Dnes je tento objekt
zapsaný
ve
státním
seznamu
nemovitých kulturních památek bez
FOTOGALERIE Z DĚTSKÉHO
DNE
využití a v dezolátním stavu.

/kj/
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NĚCO PRO BYSTRÉ HLAVY
Vodorovně:
A. Perský koberec. B. Průchod.
C. Ohrazený les; SPZ okres Karviná.
D. Losovitá ryba; zakrslý strom.
E. Avšak; mračno.
F. Solmizační slabika; pták pěvec.
G. Krmivo; SPZ okr. Most.
H. Podloží. I. Iniciály spis. Branalda;
pozice v józe.
J. SPZ okr. Třebíč; zastar. oklika.
K. Zbarvení; německá předložka.
L. Dom. Oldřich; zkr. vedlejší světové
strany.
M. Muzeum pod širým nebem.
N. Zn. sodíku; bitka.
O. Ženské jméno; SPZ. okr. Olomouc.
P. Nářečně šedivý; krutý.
R. SPZ okr. Prešov; zkr. tisk. kanc. Mali.
S. Sibiřská řeka; těžký kov.
T. Jehličnatý keř. U. Radiolokátor.
Svisle:
1. Kujný nerost; druh lékaře; evropský
stát; spojení.
2. Klisna; vodní hlodavec; severský pták;
chem. prvek; plošná míra.
3. Vymílání; český spisovatel; zastar.
horda; japonský hud. nástroj; dom.
Oldřiška.
4. Turecké platidlo; t a j e n k a; svobodný
statek.
5. Běloveská kyselka; plachetní plavidlo;
popěvek; jméno fenky; opět. 6. Zn.
molybdénu; vápencové území; hudebně
ruce; úkaz; jméno komika Hardyho.
7. Riskování; značka fotogr. přístroje;
slavný; síla.
Pomůcka:
ANIM; bitva; krak; mani; vyza; zu.

Tajenka ze zpravodaje 4/2008:
Hardeggská vyhlídka
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Florbalové družstvo starších žáků ZŠ Vranov nad Dyjí
1. místo v Šumenské florbalové lize 2008/2009
Dole zleva: Luboš Mynařík, Pavel Kratochvíl, Vojtěch Ludvík a Tomáš Havlík.
Nahoře zleva: Dominik Horník a Tomáš Stibora

Vranovský zpravodaj
Místo vydání: Vranov nad Dyjí
Číslo a den vydání: 2/2009, ?.?.2009
Uzávěrka: 14. června 2009
Evidenční číslo per. tisku přidělené ministerstvem - MK ČR E 14326
Vydavatel: Městys Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, PSČ 671 03 Vranov n. D. IČ - 00293 806
Náklad: 400 ks
Distribuce: zdarma do schránek
Redakční rada:
Mgr. Lubor Durda, Elena Háblová, Mgr. Nataša Polláková, Mgr. Jarmila Sárová,
Ing. Lubomír Vedra.
Dále přispěli:
Miroslava Hanáková, Mgr. Zdeňka Černošková, Mgr. Kateřina Ondrůjová,
Dagmar Hromadová, Martin Beneš, Vilém Kratochvíl, Karel Janíček, Ing. Petr Raška
Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje bude 25. září 2009.
Textové příspěvky, fotografie, náměty posílejte na adresu lubordurda@seznam.cz .
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