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Z úřadu Městyse
Vážení spoluobčané,
předzvěstí blížícího se konce roku je advent, rozsvícení a zpívání u vánočního stromu na našem
náměstí a vše, co nám připomíná tento nádherný
čas. Kouzelná atmosféra vánočních svátků přináší
s sebou čas klidu a pohody, Vánoce patří mezi nejkrásnější svátky v roce, kdy lidé jsou k sobě jaksi
ohleduplnější, přináší radost blízkým a dovedou
také i mnohé odpustit. Vánoce jsou svátky lásky,
štědrosti a porozumění, čas se zastavit a zamyslet
se, pomoci druhým. Ve vzpomínce nesmíme zapomenout také na ty, kteří se již nemohou podělit
s námi o radost, protože nejsou již mezi námi.

Na sklonku roku, milí spoluobčané, mám tu čest,
že vám mohu za sebe a zastupitelstvo městyse
popřát klidné a pokojné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2013 především pevné zdraví,
spokojenosti, hodně úspěchů v pracovním a soukromém životě.
Současně mi dovolte poděkovat za spolupráci
a podporu zastupitelstvu městyse, pracovníkům
úřadu městyse a vám všem spoluobčanům, kteří
se podílí na zkrášlení a rozvoji našeho malebného
městečka.
Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse

OSUD JEDNÉ KAPLIČKY

vranovském zámku. O přemístění poklony se
nezachovalo mnoho dokumentů, přestože tento
ojedinělý přesun byl fotografován a zdokumentován. Materiály se bohužel ztratily v roce 1938
při německém záboru pohraničí. Přesnější údaje
o přesunu a samotné kapličce se nepodařilo získat ani od Národního památkového ústavu. Uvedené informace jsou od jedné pamětnice, brněnské historičky umění Jiřiny Medkové, která byla
dcerou vedoucího inženýra stavby přehrady, jenž

Kapličky, boží muka, kříže a další malé sakrální
stavbičky vtiskují nezapomenutelný a podivuhodný ráz české krajině, stojí zde beze slova a přece
vypovídají mnohé o lidech, kteří zde žili. Zajímavý je osud jedné kapličky, která stávala původně
v blízkosti Jelenova mlýna, jenž byl zatopen stavbou přehrady. Jelenův mlýn se nacházel zhruba
500 m od staveniště přehrady a kousek nad ním
stávala ona barokní kaplička – poklona, jejíž architektura byla mnohem složitější, než bývá zvykem.
Traduje se, že je prací proslulého Jana Bernarda
Fischera z Erlachu či jeho dílny, jež pracovala na
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byl iniciátorem záchrany kapličky a bydlel od roku 1930 v Jelenově mlýně. Kaplička byla na základě posouzení statika nejdříve obedněna, podkopána a zvednuta na valník. Po provizorní, asi půlkilometrové
cestě byla dopravena k prostoru, kde se teprve začínal zakládat střední blok hráze. Tam byla spuštěna
z asi osmdesátimetrové výšky kabelového jeřábu jedna z jeho „koček“ – mohutných plošin k rozvážení cementu – a na ní poklona překonala vzdušnou cestu nad řekou na pravý břeh Dyje. Odtud byla
dopravena v neporušeném stavu na nynější místo na rozcestí silnice vedoucí z Vranova do Lančova.
Na závěr paní Medková píše: Tato „zpráva o pokloně z jezera“ může být i jakýmsi opožděným uznáním
in memoriam těm několika mužům, kteří z osobní iniciativy, bez jakéhokoliv ocenění zachránili pro
budoucnost památku, protože je krásná, protože ji měli rádi a bylo jim líto, že by zmizela pod vodou se
starým Jelenovým mlýnem. To byl také jeden z důvodů, proč městys opravil tuto ojedinělou stavbičku, a tím zachránil další kus historického dědictví dalším generacím. Poděkovat bych chtěl také touto
cestou třem sponzorům, kteří finančně přispěli k opravě této památky. Pro zajímavost ještě stojí za
zmínku ta skutečnost, že při opravě vrcholového křížku bylo nalezeno torzo pamětní listiny, ve kterém
bylo uvedeno – Na památku stavby přehrady … při přemístění kapličky … i tento kříž na památku …
podepisují tihle zaměstnanci na přehradě. 1. srpna 1932 v pondělí 10:47 hod. Podpisy: Vašíček Arnošt,
Žáček František, Pospíchal František, Navara Petr, Machačný Josef, Stehlík Jan, Beránek a asi tři další.
/Ing. Lubomír Vedra/

OCENĚNÍ PROJEKTU MÉHO SRDCE

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
vyhlásila soutěž Projekt mého srdce. Do soutěže
bylo vybráno celkem 25 videospotů projektů spolufinancovaných z ROP Jihovýchod za kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. Dne 14. listopadu převzali
zástupci vítězných projektů ocenění. Je potěšitelné, že na druhém místě se v Jihomoravském kraji umístil projekt II/398 Vranov nad Dyjí průtah
– Onšov. Děkujeme všem, kteří nás podpořili a zaslali svůj hlas.
/Ing. Lubomír Vedra/

ODHALENÍ DESKY NA VRANOVSKÉ PŘEHRADĚ

V pátek 2. listopadu se konala na hrázi Vranovské přehrady mimořádná slavnostní událost. Shromáždili
se členové Yacht Clubu Vranovská přehrada a jejich přátelé a příznivci. Někteří stáli na hrázi, jiní připlouvali
s jachtami na místo, kde bylo připraveno odhalení památeční plastiky. Plastika znázorňuje biblickou událost,
při které Pán Ježíš utišil bouři na moři, a tak zachránil své apoštoly. Tuto plastiku osadili členové Yacht Clubu
na skálu při vstupu na hráz od Vranova.
Celá slavnost začala projevy vzácných hostů. Ti
zmínili důvody, které jsou spojeny s instalováním
plastiky: 10. výročí velké vody ve Vranově a na památku mořeplavce Petra Pátého. Pak vranovský farář, P. Marek Dunda desku požehnal. Protože zrovna
na ten den připadla památka Všech věrných zesnulých, následovala modlitba za zemřelé členy Yacht
Clubu a za oběti vodního živlu.
Tato pěkná slavnost byla zakončena čestnou salvou.
Deska se tak stává tichým, ale výmluvným znamením pro všechny, kteří se zamyslí nad jejím poselstvím.
/Pavel Bula/
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Kulturní okénko
1. SVATOHUBERTSKÁ MŠE SVATÁ VE VRANOVĚ NAD DYJÍ

V sobotu 3. 11. se konala u kaple Maria Schütz v lesích nad Vranovem 1. Svatohubertská mše svatá.
S touto iniciativou přišel místní revírník, pan Oldřich Brož a snadno pro spolupráci získal mnoho dalších.
Už předem bylo jasno, že zdar celé akce, která se konala pod širým nebem, závisí také na
počasí. A to vyšlo víc než krásně na tuto
roční dobu. Celý areál byl už předem připraven a slavnostní atmosféru doplnila
i vhodná výzdoba, o kterou se postaraly Lesy
ČR a myslivci, FATYM a Městys Vranov
nad Dyjí.
Při bohoslužbě, kterou jsem sloužil spolu
s ostatními kněžími z našeho farního týmu,
zahráli lukovští trubači. Myslivci slavnostně
připravili dary (chléb, hrozny, kapra, bažanta, divoké kachny), a ty byly pak přinášeny
při mši svaté.
Při této příležitosti vydal FATYM Vranov
n.D. čtyřdílné Paměti z revíru Zálesí. Jedná se o knihu pana Karla Cihláře. Po duchovním občerstvení a uctění patrona myslivců svatého Huberta následovalo ještě na Hraběnčině louce občerstvení
těla a přátelská setkání.
Tato jedinečná akce měla svou mimořádnou atmosféru. Velký dík patří všem, kdo se o ni zasloužili.
/P. Marek Dunda/

DRAKIÁDA

Dne 13.10.2012 se na Vranovské pláži konal již
15. ročník drakiády. I přes nepříznivé předpovědi
nám letos počasí vyšlo na jedničku. Sešlo se 24
soutěžících draků. Všechny děti, některé s pomocí
dospělých, se moc snažily toho svého dráčka dostat co nejrychleji na oblohu. Letošní obměněná
porota, vedená Mgr. Stanislavem Ganzwohlem,
opět neměla lehkou úlohu. Kategorie tradičně
vznikaly v průběhu soutěže. A tak si cenu odnesl
např. dráček FEŠÁK, SPORTOVEC, VODÁK, SNAŽIVEC, atd.
Ani letos nechybělo pohoštění paní MUDr.Marty
Texlové a Mgr.Nataši Pollákové, které se starají, aby
všem přítomným bylo příjemně. Perníkovým sluníčkem paní doktorky Texlové byly odměněny všechny děti. A snad si odpoledne, které mohly trávit se
svými blízkými, hezky užily. Na závěr bych chtěla
poděkovat řediteli kempu panu Svobodovi, který
nám každý rok bez problémů povoluje konání této
akce. Poděkování patří též panu starostovi Vedrovi
za příspěvek na ceny pro děti. Ale největší dík patří
dětem a jejich blízkým, bez jejichž účasti by to prostě nešlo. Na shledanou za rok.
/Mgr. Polláková, foto Jan Hořák/
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Mateřská škola
Prožíváme poslední měsíc v roce a pro naše
nejmenší je to doba těšení se na Vánoce, trochu obav z návštěvy čerta, ale hlavně spousta
zážitků s tím spojených. Při listopadové akci
„Rozloučení se sluníčkem“ se děti povozily na
ponících a za doprovodu rodičů se zúčastnily
lampionového průvodu. Za dětmi také přijelo
divadlo z Hodonína s pohádkou „Ježek ve
škole“. Dalším zážitkem bylo zdobení „našeho“
vánočního stromečku na náměstí vlastnoruč-

ně vyrobenými ozdobami z vizovického těsta.
V pondělí 3. prosince jsme si společně
zapálili první svíčku na adventním věnci,
u kterého si každodenně sdělujeme svá přání,
vyprávíme si o lidových tradicích, učíme se
spoustu básniček, písniček a her s vánoční
tematikou. Při těchto aktivitách s dětmi jsme
i my dospělí odměňováni. Touto odměnou
jsou spokojené děti a jejich rozzářené oči při
všech činnostech během pobytu v mateřské
škole.
/Iva Mahrová/

Z činnosti školní družiny
Letošní podzim nám ukázal, že může být krásný a teplý. Několik dní jsme sbírali různé
barevné odstíny listí, abychom se pak mohli věnovat hrátkám s podzimním listím.
Z listů jsme vytvářeli zvířátka a vyrobili si housenku. Listy jsme obkreslovali, obtiskovali,
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vystřihovali i vymalovávali. Vytvořili jsme si listové palety a obdivovali barevné tóny, které
umí podzim vytvořit. Na zahradě jsme si zasoutěžili v lístečkovém závodě.
Nemohlo chybět ani kaštánkové vyrábění zvířátek, panáčků, autíček a jiných věcí.
S kaštany jsme si také pohráli – třídili jsme je podle tvarů a podle velikosti, vytvářeli jsme
obrázky, skládali jména, kopírovali svoji postavu. Pracovní nasazení bylo veliké a radost
i z malého výtvoru také.
V listopadu nás čekal nevšední zážitek – Svatomartinské odpoledne. O Martinovi
jsme dosud věděli jen to, že přijíždí na bílém koni. Nejprve jsme si tedy pověděli, kdo to
Martin byl, jak žil, proč se na jeho svátek peče husa a martinské rohlíčky a co se v tento
den dělávalo kdysi. Pak jsme si vyrobili lucerničku, papírového koně a vymalovali obrázek
Martina v rytířské zbroji. 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...
V kroužku Šikovných rukou jsme si vyrobili závěsné podzimní dekorace, velké adventní
kapry, čertíky z látky a březového proutí a vánoční svícínky dekorované pomocí leptu. Že
máme opravdu šikovné ruce, jsme dokázali při výrobě batikovaných šál z fáčoviny.
Ozdobením vánočního stromečku na náměstí jsme vstoupili do adventního období.
V tomto čase jsme se naučili čertovský taneček, který jsme zatancovali jak na čertovském
reji v družině, tak i na náměstí.
Za poslechu koled jsme vyráběli přáníčka, upekli cukroví, kreslili obrázky s vánoční tématikou, povídali si o tradicích. Přejeme všem krásné Vánoce.
/Dagmar Hromadová/

Ze školních lavic
V pátek 14. září k nám zavítali herci „Divadélka pro školy“ z Hradce Králové. Tato dvojice již
tradičně na naší škole vystupuje a přináší malým
i velkým dětem zajímavým a vtipným způsobem
poznatky z dějin literatury.
V říjnu se naše škola jako celek zapojila do projektu 72 hodin – Ruku na to!, který vyhlásila
Česká rada dětí a mládeže. Jednalo se o třídenní
dobrovolnou úklidovou akci od 12. do 14. října 2012
na území celé ČR. V pátek 12.10. dopoledne se žáci
a učitelé ZŠ Vranov nad Dyjí zapojili do úklidu okolí
školy a obce. Děti z prvního stupně sbíraly odpadky (náměstí, okolí parku, cesta k přehradě). Žáci
6. ročníku upravili školní zahradu a okolí školy. Děti
ze 7. ročníku zametaly vranovské chodníky a silnice. Žáci z 8. a 9. ročníku natírali plot dětského hřiště v Zátiší. Všechny činnosti proběhly ve spolupráci
s úřadem městyse.
Smyslem projektu bylo mimo jiné ukázat dětem
a mladým lidem, že když spojí své síly a vykonají
zdarma kus práce, dostaví se výsledek, který může
být až překvapivě dobrý. Pokud by se tedy díky
projektu podařilo nastartovat zájem žáků třeba
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o vzhled bezprostředního okolí naší školy, přineslo by to jistě takový pozitivní efekt.
Nejprve si děti namalovaly, co by chtěly v rámci
akce vylepšit, pak se pustily do díla.
13. října 2012 se opět uskutečnila tradiční drakiáda na vranovské pláži. Akce, co se týče počtu
účastníků i pěkného počasí, se zdařila.
7. listopadu na naší škole proběhla velmi zajímavá beseda o návštěvě Peru, kterou žákům
připravila včetně pěkné prezentace paní M. Rašková. Poutavou formou vyprávěla o svých zá-

žitcích z cesty po této zemi. Besedy se ve třech
blocích zúčastnili všichni žáci školy. Po besedě si
prohlédli i vyzkoušeli přivezené suvenýry.
Někteří žáci a učitelé naší školy vystoupili
v pátek 9. listopadu s krátkým kulturním programem na tradiční podzimní akci Loučení se
sluníčkem.
30. listopadu 2012 se naši žáci opět zapojili
do zdobení vánočních stromků na náměstí.

Co se týče vybavenosti naší školy, v listopadu
byl dokončen rozvod internetu do posledních
dvou tříd v prvním patře školní budovy a také
do prostor školní družiny.
3. prosince dostali žáci 6. ročníku do učebny
přírodopisu novou interaktivní tabuli, je to již
osmé zařízení tohoto druhu na naší škole. Polovina této výbavy byla během dvou uplynulých
let pořízena z projektu EU peníze školám. Tabule
jsou při vyučování maximálně využívány, zejména ve spojených třídách zvyšují efektivitu výuky
a spolu s interaktivními učebnicemi usnadňují
a urychlují práci učitelům.
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SPORT
SK VRANOV NAD DYJÍ
Výsledky fotbalových družstev SK Vranov nad Dyjí Okresní soutěž přípravky - skupina A
Vranov n. D.
Vranov n. D.
Jevišovice B
Jevišovice A
Vranov n. D.
Vranov n. D.
1.SC Znojmo C
1.SC Znojmo D
Vranov n. D.
Vranov n. D.

Štítary A		
Štítary B		
Vranov n. D.
Vranov n. D.
Suchohrdly
Suchohrdly
Vranov n. D.
Vranov n. D.
Únanov A		
Únanov B		

7:6
15:2 		
1:5
5:6 		
10:0
13:3
4:6
0:14
11:5
17:0

Vranov n. D.
Vranov n. D.
Suchohrdly
Suchohrdly
Vranov n. D.
Vranov n. D.
Únanov B
Únanov A
Štítary A
Štítary B

Jevišovice A
Jevišovice B
Vranov n. D.
Vranov n. D.
1.SC Znojmo D
1.SC Znojmo C
Vranov n. D.
Vranov n. D.
Vranov n. D.
Vranov n. D.

9:6
10:1
2:9
2:11
12:1
8:5
0:4
1:7
6:2
0:15

Poř.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Vranov n. D.

20

19

0

1

191: 50

57

( 27)

2.

Štítary A

18

15

1

2

149: 34

46

( 16)

3.

1.SC Znojmo C

18

13

0

5

138: 46

39

( 9)

4.

Jevišovice A

18

12

1

5

141: 42

37

( 7)

5.

Únanov A

18

10

0

8

116: 73

30

( 0)

6.

Suchohrdly

20

8

1

11

66:120

25

( -5)

7.

Jevišovice B

18

7

0

11

44: 81

21

( -3)

8.

Únanov B

18

3

1

14

32:162

10

(-14)

9.

Štítary B

18

2

1

15

22:114

7

(-17)

10.

1.SC Znojmo D

18

0

1

17

15:192

1

(-23)

NEJMLADŠÍ FOTBALISTÉ
NA 1. MÍSTĚ
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Okresní soutěž mužů - IV.A
Slatina				
Vranov n. D.			
Hluboké Mašůvky			
Vranov n. D.			
Pavlice				
Vranov n. D.			
Křepice				
IE Znojmo C			
Vranov n. D.			
Únanov B			
Vranov n. D.			
Blížkovice B			
Vranov n. D.			

Vranov n. D.			
Chvalovice B			
Vranov n. D.			
Šatov B				
Vranov n. D.			
Konice				
Vranov n. D.			
Vranov n. D.			
Olbramkostel			
Vranov n. D.			
Grešlové Mýto			
Vranov n. D.			
Přímětice B			

0:1
0:4
7:1
2:7
3:2
2:1
2:1
5:1
2:3
4:0
5:0
4:0
1:2

Poř.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Šatov B

14

13

0

1

80: 27

39

( 18)

2.

Přímětice B

14

10

2

2

39: 23

32

( 11)

3.

Pavlice

14

10

0

4

42: 24

30

( 9)

4.

Křepice

14

9

2

3

45: 27

29

( 8)

5.

Únanov B

14

7

3

4

45: 37

24

( 3)

6.

Konice

14

7

1

6

33: 24

22

( -2)

7.

Hluboké Mašůvky

14

7

0

7

29: 26

21

( 0)

8.

Blížkovice B

14

7

0

7

36: 34

21

( 3)

9.

IE Znojmo C

14

6

1

7

43: 37

19

( -2)

10.

Chvalovice B

14

5

1

8

32: 37

16

( -5)

11.

Vranov n. D.

14

4

0

10

22: 42

12

( -9)

12.

Olbramkostel

14

3

1

10

28: 44

10

( -8)

13.

Slatina

14

3

1

10

19: 51

10

(-14)

14.

Grešlové Mýto

14

1

0

13

9: 69

3

Burza

(-18)

/Mgr. Lubor Durda/

Ve dnech 30.10. – 3.11. 2012 se konala „zimní burza“ pořádaná Městysem Vranov nad Dyjí. Na burzu, která
se konala v prostorách místní knihovny, bylo přihlášeno 32 prodávajících. Na přání a po zkušenostech z loňské
burzy se konání této akce „natáhlo“ do celého týdne. Největší zájem nakupujících byl však v úterý a ve čtvrtek.
Malý zájem byl v pátek a v sobotu. I přesto byly prostory místní knihovny napěchovány zbožím různého ražení a bylo z čeho
vybírat. Kdo prostě chtěl, cestu na tuto akci si našel a odměnou
pro organizátory byl spokojený zákazník. Chtěla bych proto touto
cestou poděkovat všem, kteří ve svém volném čase pomáhali
s uspořádáním burzy a její organizací. Zároveň děkujeme všem,
kteří poskytli dobrovolné finanční příspěvky a těm, kteří nepotřebné věci poskytli „na charitu“. Část výtěžku z této akce byla
věnována Mateřské škole ve Vranově nad Dyjí pro akci „loučení
se sluníčkem“, část byla použita na akci pro děti „Čertovský rej“,
konaný dne 5.12.2012 ve Vranově nad Dyjí.
Marie Mynaříková Dýňová strašidýlka
Během kouzelného odpoledne děti i dospělí popustili uzdu fantazii a z dýní vykouzlili spoustu pěkných strašidel. Jelikož je o výrobu strašidelných dýní stále velký zájem, už teď hledáme inspiraci pro příští rok.
/Marie Mynaříková/
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VÁNOČNÍ JARMARK 30. LISTOPADU 2012

Před první adventní nedělí byl v našem městysi zahájen předvánoční čas v pátek 30. listopadu 2012
vánočním jarmarkem. Přestože náš jarmark nebyl kdovíjak veliký, měl opět svoje kouzlo téměř podobné
rodinnému kruhu. Děti z mateřské a základní školy ozdobily svoje stromečky a vánoční strom uprostřed
náměstí už čekal na svoji premiéru prvního rozsvícení. Při nákupu na jarmarku vyhládne a zima zalézá
za nehty, v tomto případě bylo možné využít areál restaurace Formosa k vypití teplého svařáku, punče
či čaje a pochutnat si na specialitách vepřových hodů. Děti opět měly možnost napsat „Ježíškovi“ a naše
hospodyňky si opět zasoutěžily „O nejlepší vranovskou vánočku“. Odpoledne jsme se na chvíli zastavili,
zasnili a nechali na sebe dýchnout nastávající čas vánoční při rozeznění zvonku na naší zvoničce a požehnání vánočního stromu Otcem Markem. Poté nám zahrála hudební skupina Květinka, která ve svém
vystoupení pokračovala až do pozdních nočních hodin v přilehlé restauraci Formosa.
/Marta Miklíková/

ČERTOVSKÝ REJ

Průvodem čertů na Náměstí ve Vranově nad Dyjí začal tradiční čertovský rej 5. 12. 2012. Čertíci ze školní družiny nezklamali při čertovském tanečku, děti z mateřské školy moc pěkně předvedly své recitační
a pěvecké umění. To vše pod dohledem obecního Lucifera, který si přivolal své čertíky k sobě a to hlavně
kvůli tomu, aby nás navštívil Mikuláš. Ten se svojí družinou důstojně přišel až pod Vánoční strom, kde
dětem předal Mikulášské balíčky. Nebylo to jen tak, básničku či písničku si poslechl od každé ratolesti
a že ukápla i slzička? … nevadí, lesk v očích všech dětí byl kouzelným poděkováním za příjemný podvečer.
V předvánočním čase nás ještě čekají Vánoční dílny ve vranovské škole 13. prosince, Adventní
koncert na Vranovském zámku 17. prosince a společné setkání na Zpívání pod vánočním
stromem 19. prosince 2012.
Smyslem přípravy celého předvánočního času v našem městysi nebylo nic jiného, než zastavit se,
zklidnit, potkat se a zažít příjemnou předvánoční pohodu.
Jestli se Vám to líbilo, vězte, že je to ta nejlepší odměna pro všechny, kteří pro Vás tyto dny dlouho
a s láskou připravovali a to nad rámec svých pracovních povinností, osobních zájmů a zálib.
Dále patří poděkování panu Pavlu Šrámkovi za vstřícnou spolupráci při všech akcích a panu Ondřeji
Kalandrovi z restaurace Formosa, který vytvořil příjemné prostředí při Vánočním jarmarku. Fotografie
z akce na str. č. 14.
/Marta Miklíková/
Připravujeme:
31.12. SILVESTR NA NÁMĚSTÍ – RESTAURACE FORMOSA
19. 1. SPOLEČENSKÝ PLES MĚSTYSE A HASIČŮ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V říjnu své životní jubileum oslavily:
Alena Prathová, Jitka Růžičková
V měsíci listopadu to byly:
MUDr. Alena Horná, Eva Kocáková, Jitka Svobodová
V prosinci:
MVDr. Květoslav Bednář, Anna Kobanová, Josef Smrčka
Krásného životního jubilea 90-ti let se v měsíci prosinci dožívají Jarmila Krčálová
a Milada Zuhlová.
Potěšeni jsme byli z narození miminka:
Ondřej Tomala, Sára Votoupalová

/Marta Miklíková/
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RŮZNÉ
OZNÁMENÍ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Radoslav Olejník oznamuje, že od 1.11. 2012 je změna v provozní a ordinační době v ordinaci ve Vranově nad Dyjí. Pondělí 13.00
– 16.00 16.00 – 18.00 hodin (jen objednaní), úterý, čtvrtek 7.00 –
11.00 hodin, středa 13.00 – 16.00 hodin, pátek 11.00 – 13.00 hodin.
Odběry jsou prováděny v úterý, středu, čtvrtek a pátek od 7:15
do 9:00 hodin - přednostně. Aplikace injekcí jsou prováděny přednostně. Pořadí ošetřovaných pacientů určuje lékař. Telefon (ordinace) 515 296 201.
/MUDr. Radoslav Olejník /

VYPRÁVĚNÍ O PERU
Čtvrteční listopadové odpoledne 15. 11. bylo ve Vranově nad Dyjí ve znamení vzdálené země
„Peru“. V místní knihovně poutavě vyprávěla paní Miroslava Rašková o cestě, zážitcích, odlišné
kultuře a setkání se zajímavými lidmi, šamany a indiány, se kterými se osobně potkala a pobývala
v exotické zemi jižní Ameriky - PERU.
Vyprávění bylo obohaceno prezentací fotografií a ukázkami suvenýrů, které si z cesty dovezla,
a tak bylo poutavé nejen pro dospělé, ale i děti, které vydržely napínavé historky poslouchat.
Beseda proběhla již pro děti v Základní škole ve Vranově nad Dyjí, ve Znojmě (ZŠ nám. Republiky) a zájem o besedu projevila i obec Horní Břečkov.
/Petra Matulová/
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O VRANOVĚ V DÁVNÉ DOBĚ, ANEB ČTENÍ
Z PRVNÍ VRANOVSKÉ KRONIKY
Hospodářská a obchodní situace v minulosti
V době feudalismu – poddanství patřilo k vranovskému příslušenství: 14 osad a 5 panských dvorů,
z nichž největší byl Vracovický a Lukovský dvůr. Dále sem patřily 3 mlýny panské, lesy o rozloze 21 179
měr a 30 rybníků. K panství patřil: Vranov s farou, zpráva již z r. 1259, Šafov s kaplí r. 1499, oba Petříny
s kaplí, Lančov, Pomýče, Onšov, Horní Břečkov s kaplí, r. 1499, Čížov, a zaniklé osady Český, Křímov
a Otaslavice a pustá ves Jezevčí, tedy Jazovice s dvorem. Tento majetek byl r. 1515 prodán Artlebovi
z Boskovic. Poddaní platili na sv. Jiří a sv. Michala úrok z pronajaté půdy a to formou vajec, slepic, hus.
Když se konaly bohaté hostiny na panstvích, pak drábové rabovali u chudých poddaných potravu pro
hodování bohatých hostí. Chalupníci robotovali 1 den v týdnu, pololáníci měli robotu 3 dny v týdnu.
Jedinou odměnou pro chudý lid byla možnost si sesbírat v lese klestí a suché dřevo. Jako městečko je
Vranov zmiňován již v r. 1516, kdy byly povoleny 4 dobytčí trhy a 5 trhů výročních za rok, z čehož měla
obec příjmy. Roku 1552 je již zmínka o pivovaře, který vyrobil 585 sudů piva ročně, byla zde i sladovna.
Z r. 1618 jsou záznamy o železných dolech a hamrech, kolem kterých se začali stavět domky – dodnes
název Přední a Zadní Hamry, dříve staré Hamry. Železná ruda se dolovala ve stráních po levém břehu
Dyje, doly byly podnikem vrchnosti. V Zadních Hamrech se tavilo a zpracovávalo surové železo a to na
místě domu 130, 131, 132. Dolování trvalo do r. 1740, městečku se dobře dařilo a tak již r. 1710 byla zbudována radnice – dnešní Pážecí dům. V přízemí byl hostinec, ve kterém se za rok vypilo 700 věder vína –
pozn.: 1 vědro ´= 8 štěfů=´12,29894 litrů a 1 bečka = ´40 věder = 491,957 litrů. Později tato budova byla
hudební škola, prodejna zeleniny a oděvů. Vranov byl od pol. 17. stol. sídlem cechů a to: tkalců, krejčích,
obuvníků, řezníků, pekařů, zedníků, tesařů, kolářů, mlynářů a hlavně hrnčířů, tento cech je zmiňován již
v r. 1684. R. 1799 vznikla na místě staré hospodářské budovy zvané Edelhof továrna na keramiku, jejímž
majitelem byl pražský zemský advokát Hilgartner z Lilenborna. Zboží se stalo vyhledávaným a dobře placeným, továrna fungovala do r. 1882 a zaměstnávala mnoho lidí. Ředitel Raufer založil dceřinou továrnu
na keramiku i v Kravsku, která byla v provozu do r. 1994. R. 1879 byla ve Vranově otevřena továrna na
zboží z hedvábí bratrů Klinerových, která zaměstnávala až 100 dělníků. Šlo o budovu pod přehradou,
na Havlíčkově ulici – později hotel Schimerka, pak Jakoubek, dnes byty a autoopravna p. Kochola.
R. 1886 byl zřízen telegrafní úřad díky snaze starosty E. Czellouda. R. 1892 zřídil lesmistr Halamásek továrnu na betonové díly, která byla na místě pozdějšího Okresního prům. podniku – Komunálu v Benátkách.
R. 1893 byly za přičinění Zemské správy Moravské dobudovány serpentiny do podoby, jak je známe –
deska zabudovaná do stěny jedné ze zatáček. R. 1898 vyhořel mlýn. R. 1900 byla velká povodeň ve
Vranově, mnoho domů podél Dyje bylo zničeno. Obnovil se mlýn, ve kterém se začala vyrábět elektřina
a za působení starosty Ernesta Czellouda byla provedena elektrifikace obce. 28.7. 1907 se v hotelu Dyje
konala schůze nad plánem „Podyjské elektrické dráhy ze Znojma“. Hlavním propagátorem realizace této
myšlenky byl Ing. Ferdinand Schmidt, iniciátor stavby Vranovské přehrady a notář J. Knessl. Proč nedošlo k uskutečnění již koncesovaného projektu, který měl rozpočet 14 400 500 K., není známo. Dráha
měla být dlouhá 70 km, a měla jít: Vranov-Šafov, Uherčice-Vratěnín-Raabs-Dolní Rakousko. V r. 1900
bylo ve Vranově 1100 obyvatel a 226 domů, z toho již 41 domů s jedním poschodím. Žilo zde 10 rodin
českých. Rodiny byly početné, měly 8 – 12 dětí. Většinou se mluvilo německy, i v českých rodinách.
Rodiny žily hlavně z příjmů hostů, bohatých židů a panstva z Vídně, kteří s oblibou na Vranov zajížděli
na delší dobu i s celými rodinami. Lidé hostům přenechávali své příbytky a často spávali na půdách
i v chlévě. Dle statistiky z r. 1910 bylo pronajato 235 pokojů, celkem 517 lůžek. Cena byla 50K. za jednu
světnici. Světnice s kuchyní 80 K. Na počátku 20. století ve Vranově bylo mnoho živností a obchodů, hodně hostinců: U růže – později Dyje, U bílého koníčka – hotel Ipp na náměstí, U zlatého beránka, později
U slunce, dnes prostor vedle drogerie „U zlatého orla čp. 45 – Pitourovi, dnes restaurace Pod zámkem,
U zeleného stromu, čp. 35 – Svatoň, U modré hvězdy – budova byla zbourána, U mostu – Pala, U veverky – hostinec u zámku, pivní výčep v panském pivovaru. Později se postavil Zámecký hotel a Hotel
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Schimerka – Jakoubek – autoopravna Kochol. V té době bylo ve Vranově 5 stolařů, 5 pekařů, 4 krejčí,
1 sedlář a čalouník, 2 klempíři, 1 pokrývač, 1 bednář, 1 kovář – v domě pod schody, kde bydlí Sapíkovi,
10 obuvníků, 2 zámečníci, 2 řezníci, 1 cukrář, 1 zahradník panský, bydlel v domku u hřiště a 1 zahradník, pan Pevný Rudolf, který měl zahradnictví vedle staré hasičské zbrojnice – farská zahrada. Byly zde
3 mlýny: Grund, Jelen (mlýn byl zatopen při stavbě přehrady a za odstupné peníze byla postavena vila
Jelen na cestě k zámku) a panský mlýn, později Dětský domov pod přehradní zdí na Havlíčkově ulici, pak
výrobna loutek a nyní bytovka. Větší živností bylo perleťářství, a to v budově nynějšího úřadu městyse,
zaměstnávalo 15 lidí. Panský pivovar měl produkci několik stovek hektolitrů piva za rok, administrativní
budovou byla nynější škola a pivní sklepy zasahovaly až k parkovišti v Zátiší. Zemědělců bylo asi jen 10.
Od r. 1914 každou středu byly zavedeny týdenní trhy. Z vyprávění starousedlíka pana Pevného Rudolfa,
nar. 1883, kterého si mnozí ještě pamatujeme jako pohádkovou postavičku v modré pracovní zástěře,
celý den s dlouhou fajfkou v puse, shrbeného až k zemi, protože celý den a celý život byl sehnutý nad
rodnou hroudou své milované zahrady (dnes chátrající objekt místního sportovního oddílu), uvádím
doslovně ze zápisu kroniky: „lid byl pracovitý a snášenlivý, pobožný, národnostních a politických třenic
nebylo. Nebylo hádek, nezáviděl jeden druhému.“ Nezbývá tedy než dodat – zlaté staré časy!!
Pokračování příště..
/MUDr. Alena Horná/

Redakční rada
přeje
svým čtenářům
radostné a veselé Vánoce
a šťastné vykročení
do nového roku 2013.
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