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Z úřadu Městyse
OPRAVA NÁMĚSTÍ SE OPOZDILA

Rekonstrukce náměstí se oproti plánovanému termínu posunula o více jak měsíc. Pochopitelně nejsme
z toho nijak nadšeni, protože jsme předpokládali, že veškeré hlavní práce budou hotovy do začátku letní
sezóny. Z naší strany jsme udělali maximum pro to, abychom mohli zahájit práce co nejdříve. Příčinou,
proč se stavební práce tak posunuly, je tolik kritizovaný zákon o veřejných zakázkách a dále přísné Metodické pokyny Úřadu Regionální rady, které upravují a mění prováděcí dokumentaci Regionálního operačního programu Jihovýchod. Výběrové řízení jsme sice zahájili již na začátku března, ale termíny související
s danou legislativou musíme bezpodmínečně respektovat a dodržovat. Do výběrového řízení se celkem
přihlásilo sedm firem, přičemž z důvodu nepřijatelnosti nabídky hodnotící komise musela jednu firmu
vyloučit. Nakonec, přece jen přes uvedené komplikace díky stávajícím právním předpisům, se podařilo
vybrat nejvhodnější nabídku, kterou podal uchazeč SATES ČECHY s.r.o. z Telče. Uvedená firma podala
nabídkovou cenu 3.866.363,75 Kč bez DPH, s DPH 4.678.300,14 Kč. Pro zajímavost a orientaci, jaký je
rozpočet projektu: Celkové výdaje rozpočtu jsou 8.388.590,- Kč vč. DPH, z toho stavební a technologické
činnosti činí 8.129.183,- Kč vč. DPH. I přes uvedené problémy lze konstatovat, že ve finále vybraná firma
udělá stavební práce za méně jak šedesát procent předpokládaných vyprojektovaných nákladů. Bohužel, termín výstavby se rapidně posunul, ale harmonogram projektu musíme dodržet. Takže stavebně
musí být termín dokončení do 30. 8. 2014. Věřím, že tak, jak se zvládl průtah Vranovem před třemi roky
o hlavní sezóně, zvládneme i opravu náměstí také bez větších problémů v letním období bez výrazného
omezení. Je třeba si uvědomit, že opravené náměstí nám bude sloužit dalších několik desítek let, a to si
zaslouží trochu trpělivosti a tolerance při výstavbě.

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA PŘI ULICI KOMENSKÉHO STEZKA

V listopadu 2008 jsme udělali anketu k přesunu autobusové zastávky z náměstí před budovu bývalé
masny. Většina občanů tehdy souhlasila se změnou stanoviště autobusové zastávky. Tento záměr se
z několika důvodů nepodařilo uskutečnit, tak jak bylo plánováno. Problém nastal, až když se zrealizoval
průtah Vranovem a zjistilo se, že autobusy přijíždějící od Vratěnína a končící linku ve Vranově, se nemají
kde otáčet. Z bezpečnostních důvodů by se měly otáčet až u Onšova a vracet se zpět. Proto jsme byli
nuceni najít místo, kde by se autobus otočil a lidé přijíždějící směrem od Lančova nebo od Podmyče
nemuseli docházet z velké dálky na náměstí, například k lékaři. Toho si byl vědom i Jihomoravský kraj
a dal nám dotaci 350 tisíc korun na vybudování točny autobusů. Nejedná se tedy o přesun autobusové
zastávky od Formosy na ulici Komenského stezka, jak bylo původně zamýšleno, ale pouze o otáčení
autobusů a zřízení nové zastávky (zastávka před Zámeckým hotelem bude zrušena). Od roku 2011 jsme
se neustále setkávali s různými překážkami související s vybudováním autobusové točny. Dlouze jsme
se soudili o vodárenský domeček, který se musel zbourat, protože jednak překážel, a také jeho využití
nemělo již žádné opodstatnění. Až nyní se podařilo stavebně dokončit točnu autobusů a v současné době
se vyřizuje povolení na stanoviště nové autobusové zastávky, změny jízdních řádů a dopravního značení.
Vybudováním nové zastávky se nenarušila estetická a historická charakteristika daného místa.
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Z úřadu Městyse
BANKOMAT KOMERČNÍ BANKY, A.S.

V měsíci dubnu byl na Turistickém informačním centru vykraden a totálně znehodnocen bankomat
spravovaný Fio bankou, a.s. Do vyřešení celého případu banka neuvažovala o novém bankomatu a výhledově byla rovněž instalace jiného bankomatu nejistá. Po jednání s Komerční bankou, a.s. se podařilo
domluvit instalaci nového bankomatu u nás ve Vranově. Bankomat KB bude umístěn před vstupem do
Úřadu městyse, Náměstí 21, kde jsou nepoužívané vstupní dveře. Jedná se tedy o venkovní bankomat,
který bude k dispozici po celých 24 hodin. Stavební práce a instalace bankomatu by měla proběhnout
již na začátku července. Bankomat bude lépe sloužit díky neomezené době, jak obyvatelům celého
regionu, tak turistům a podnikajícím subjektům.

FESTIVAL NA MOSTĚ V HARDEGGU - 25 LET OD OTEVŘENÍ HRANIC

V sobotu 17. května se uskutečnilo společné setkání na mostě přes řeku Dyji v Hardeggu, kde jsme
oslavili výročí - 25 let od pádu železné opony - 25 let přírody bez hranic. Hlavními organizátory byly
Správy NP Thayatal a NP Podyjí. Přítomné přivítali starostové Heribert Donnerbauer a Lubomír Vedra,
rozhovory dále vedli ředitelé Národních parků Ludwig Schleritzko a Tomáš Rothröckl, dále velvyslanci
Rakouska a ČR Ferdinand Trauttmansdorff a Jan Sechter. Celá akce byla dobře připravena, a i když bylo
nepříznivé počasí, panovala velice příjemná atmosféra a zavzpomínalo se na události před pětadvaceti
lety.
/Ing. Lubomír Vedra/
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Zlatý erb 2014 - soutěž o nejlepší webové stránky
a elektronické služby měst a obcí
Začátkem letošního roku jsme se již podruhé zúčastnili 16. ročníku prestižní soutěže
Zlatý erb. Cílem této soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy
prostřednictvím rozvoje informačních služeb
poskytovaných občanům s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech,
obcích a krajích České republiky.
Za Jihomoravský kraj bylo přihlášeno celkem
15 obcí, mezi kterými se naše webové stránky umístily na hezkém 2. místě, se ztrátou
0.14 bodu oproti místu prvnímu. Celkově
byly stránky velice dobře hodnoceny jak po
stránce grafické, tak po stránce technické
a věcné (úřední deska, povinně zveřejněné informace atd.). Toto hodnocení tedy odráží celkovou
kvalitu stránek, které jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány o nové informace z obecního úřadu
a také o fotografie z proběhnutých akcí.
/Ondřej Bednařík/

Ze školních lavic
Jaro probíhalo ve škole ve znamení několika zajímavých akcí.
Ve čtvrtek 24. dubna jsme v rámci programu Národní park přichází do škol - Den Země absolvovali celodenní přírodovědnou vycházku s pracovníky NP Podyjí zakončenou výstavou fotografií
na vranovském zámku. Cestou děti poznávaly různé přírodniny a čistily les od odpadků, které také
vytřídily.
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V pátek 25. dubna vystoupili naši žáci kytarového kroužku na slavnostním zahájení rekreační
sezony v Zámeckém hotelu ve Vranově nad Dyjí.

Taneční a kytarový kroužek naší školy
vystoupil v neděli 27. dubna na akci nazvané
„Odpoledne v Šafově“, kterou již potřetí
pořádal mikroregion Vranovsko, iniciativa JKK
- 21 a FATYM Vranov nad Dyjí.

Ve středu 30. dubna se na zahradě místní knihovny konal velký slet
čarodějnic. Členky tanečního kroužku Ďáblice zde předvedly
své vystoupení a zároveň výraznou měrou pomohly s organizací celé
akce. Tu připravili zaměstnanci Úřadu městyse Vranov nad Dyjí.
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Pátek 9. května se na naší škole nesl ve znamení dopravní výchovy. Některé naše žáky čekala
beseda s policistou, jízda zručnosti, další pak interaktivní cvičení, vědomostní soutěže a vycházky
v okolí školy. Z celého projektu pak žáci vypracovali zajímavé výstupy, umístěné na nástěnkách ve škole,
k dispozici všem žákům i návštěvníkům školy.

Děti a učitelé z mateřské a základní
školy společně připravili vystoupení ke Dni matek. A tak se zpívalo, tancovalo a recitovalo. Akce
se uskutečnila v neděli 11. května
v Zámeckém hotelu.
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V pátek 23. května jsme společně s dětmi z místní mateřské školy zhlédli vzdělávací program
záchranné stanice dravců a sov Ikaros.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno slavnostním shromážděním ve čtvrtek
26. 6. 2014 v 10.00 hodin v tělocvičně ZŠ. V pátek 27. června žáci obdrží závěrečné vysvědčení.
/Mgr. Zdeňka Černošková/

Z činnosti školní družiny
Poslední dubnový den patří vždy čarodějnicím, čarodějům i všem dobrým a zlým kouzelníkům. Také
naše družina se nemohla připravit o společně strávené odpoledne. Spolu s námi si zasoutěžily v čarodějnických disciplínách i děti z gymnastického kroužku. Házeli jsme pavoukem a kohoutím pařátem,
přenášeli dračí vejce, hledali hadí mazlíčky. Pochutnali jsme si na opečených špekáčcích a na výborném
koláči, který nám upekla paní Jaklovská. Moc děkujeme.
V květnu oslavily všechny maminky svůj svátek. Protože je máme velmi rádi a znamenají pro nás
všechno, připravili jsme pro ně malé dárečky v podobě kytiček, srdíček a pletených košíčků. Vše jsme
vyráběli pečlivě a s láskou, abychom maminkám udělali radost a potěšili jejich srdíčka. Snad se nám
to alespoň trošku podařilo.
Konec měsíce května a začátek června jsme se s dětmi věnovali květinám. Povídali jsme si o tom,
jaké květiny známe a jak je můžeme rozdělit.
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Většina dětí věděla, že chráněné rostliny bychom neměli trhat, a že existují i rostliny, které jsou léčivé
a mohou nám být užitečné v případě nejrůznějších onemocnění. Při společném povídání jsme také
zjistili, že spousta maminek i babiček sbírá pampelišky a vaří z nich med.
Měsíc červen je pro nás především plný zábavy a her. V případě pěkného počasí trávíme čas venku
v lese a nebo na školní zahradě.
Závěrem měsíce si budeme povídat o bezpečnosti a předcházení úrazů v době letních prázdnin.
/Dagmar Hromadová/

PROBĚHLO ...
3. ročník VRANOV ČTE DĚTEM

Již 3. ročník akce „Vranov čte dětem“ se konal v noci z 28. na 29. března 2014 v místní knihovně.
Dvanácti vybraným dětem ze ZŠ Vranov n/Dyjí četli pohádky a vyprávěli příběhy hosté z řad myslivců,
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rybářů a ochranářů přírody. Celou akci pořádal Městys Vranov nad Dyjí a jejím cílem bylo podpořit
zájem dětí o literaturu a čtení.
„Cenu nočních spáčů“ pro nejaktivnější a nejzvídavější malé čtenáře získaly Lucie Hradecká, Zuzana
Trochtová, Natálie Hanáková a Hana Durdová, kterým starosta Ing. Vedra předal hodnotné pohádkové
knihy.
/Dagmar Větříčková/

ZÁJEZD NA VÝSTAVU HOBBY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Sobotní 17. květen patřil jako již každoročně návštěvě zahrádkářské výstavy HOBBY v Českých Budějovicích. Ač bylo zrána deštivé počasí, neodradilo to nahlášené účastníky a dostavilo se všech padesát
zájemců.

NÁKLADY A PŘÍJMY - ODPADY V ROCE 2013
NÁKLADY

PŘÍJMY

Tříděný sběr: z toho:
plast

120 664,- Kč

papír

93 014,- Kč

sklo

19 872,- Kč

Místní poplatek
za komunální odpad

523 569,- Kč

Smluvní poplatek od podnikatelů
(z toho tvoří 20 % DPH)

120 664,- Kč

106 276,- Kč

Celkem

233 550,- Kč

Nebezpečné odpady

20 446,00 Kč

Odměna za třídění
od EKO-KOM, a.s.

Objemné odpady:

32 856,00 Kč

Příjmy celkem

723 824,- Kč

Rozdíl:

157 012,- Kč

Směsný komunální odpad

593 984,00 Kč

Náklady celkem

880 836,- Kč
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Dětský den na hřišti SK
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HISTORIE LETNÍCH SEZON VE VRANOVĚ

Protože se blíží sezóna, která byla nazvána
jako jubilejní - 80ti letá, je jistě zajímavé zmínit,
že Vranov byl vyhledávaným místem odpočinku
dávno před stavbou přehrady.
Ze zápisů v kronice je zaznamenané vyprávění pamětníka, pana Rudolfa Pevného, nar.
1883, místního zahradníka, který na léta před
I. světovou válkou vzpomínal a vydal tato
svědectví: v r. 1910 měl Vranov 214 domů
z toho 41 domů s jedním poschodím. Obyvatel bylo asi 1100, z toho jen 10 rodin českých. Rodiny byly početné s 8,10, ale i 12
dětmi. Mnoho rodin mělo jako hlavní příjem
a zdroj obživy příjem od letních hostů, kteří sem zajížděli za krásami krajiny, projížďkami na lodičkách po zákoutích řeky Dyje a koupáním
v teplé klidné vodě ještě nespoutané řeky Dyje. Hlavními hosty byli rekreanti z Vídně, mezi nimi mnoho
bohatých židů.
Ze zachované brožury „Sommerwohnungen“ /letní ubytování/ v r. 1910 nabídli vranovští občané
včetně ubytovacích podniků k pronájmu celkem 235 pokojů, 80 kabinetů, 129 kuchyní, celkem 517
postelí. Cena pro letní sezónu za 1 světnici byla od 50 korun výše, za světnici s kuchyní od 80 K výše.
Cena za světnici, kabinet a kuchyň byla od 150 K výše. Na letní byt přijížděly většinou celé rodiny a to
na sezónu, která trvala od května do září. V těchto letech přijíždělo do Vranova asi 2 000 osob ročně.
I české rodiny mluvily německy, národnostních a politických třenic nebylo, lid byl pracovitý, snášenlivý
a bez závisti.
Tato idylka byla narušena I. světovou válkou, pak stavbou přehrady, kdy se podstatně změnil způsob
rekreace z typicky oddychové a společenské záležitosti na činnost sportovně¬zábavnou.
21.června 1929 prezident T.G.Masaryk slavnostně poklepal na základní kámen přehrady, která se
začala stavět 1.4.1930.
Bylo stanoveno 5 hlavních účelů stavby přehrady:
1. využití vodní energie
2. zadržení vod při jarním tání a zabránění povodním
3.regulování toku Dyje pro zemědělské závlahy při dolním toku Dyje
4. chov ryb
5. péče o rekreaci pracujících
(po vybudování přehrady byla péče o rekreaci pracujících nepatrná).
Do r. 1938 provozovala přepravu osob po přehradě Národní jednota pro jihozápadní Moravu, jednu
loď vlastnil Ladislav Prchal z Šumné.
Přeprava na přehradě v době okupace není mnoho dokumentovaná. Po roce 1945 funkci přepravce
měla Národní jednota.
Roku 1948 - Podyjské plavební a lázeňské družstvo, 1952 - Oblastní komunální podnik.
Od r. 1955 - 1957 byl provozovatelem rekreační činnosti a plavby na přehradě národní podnik TURISTA
Praha, který zakoupil první velkou motorovou loď z Maďarska, ta byla na vodu spuštěná 16. 4. 1957,
dostala jméno Dunaj a bylo za ni zaplaceno 1.000.000 Kč. Jistě mnozí staří Vranováci mají v paměti
transport této lodi přes serpentiny a Vranov na přehradu.
Od 1. ledna 1958 vznikly Služby rekreačního střediska ve Vranově nad Dyjí, byla zakoupena loď Praha
a Mír a značně se rozšířila ubytovací a stravovací kapacita v oblasti rekreace Vranov.
Jen pro zajímavost je třeba zmínit, že plánovaný chov ryb, který měla Vranovská přehrada zajistit, je
v r. 1961 komentován takto: na udici bylo chyceno 128 356 ks ryb o celkové váze 61 485 kg. Nejvíce
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bylo cejnů 102 653 ks o váze 44 tun, kaprů 2 171 ks, nejtěžší měl 9,4 kg, štik 834 ks, nejtěžší 6,9 kg,
sumců bylo uloveno 562 ks, nejtěžší 57 kg. Měsíčních a týdenních povolenek bylo vydáno k rybolovu
4 230 ks a k jednodennímu rybolovu 5 977 ks. Historie rekreace vranovské oblasti je velmi bohatá,
současnost všichni zažíváme k naší nelibosti, protože každý kousek kouzelné krajiny Podyjí někomu
nebo něčemu patří a zisk ovládl vše, co zde kdy bylo pro radost a pro všechny. Buďme ale šťastni
a spokojeni, že můžeme žít právě zde. Návštěvníci Vranova a okolí nám závidí neopakovatelnou krásu
přírody, která je nám odměnou a vyváží všechny nedostatky doby.
/MUDr. Alena Horná/

SPORT
V pondělí 9. června jsme
uspořádali školní florbalový turnaj, ve kterém
zvítězila družstva Prasátko Pepa a spol. v mladší
kategorii a Bratři ve zbrani v kategorii starší. Turnaje se zúčastnilo celkem
8 družstev. Fotky i výsledky najdete na našich
stránkách
www.zsvranov.zde.cz
/Mgr. Lubor Durda/

ŠKOLNÍ SOFTTENISOVÝ TURNAJ

V pondělí 16. června byl odehrán třetí ročník školního softtenisového turnaje. V mladší kategorii
zvítězil Filip Durda a ve starší Martin Havelka. Oba
tak obhájili prvenství z loňského roku. Fotografie
a výsledky nejdůležitějších zápasů najdete na našich školních stránkách www.zsvranov.zde.cz .
/Mgr. Lubor Durda/

SK VRANOV NAD DYJÍ

Turnaj v malé kopané
Za příjemného slunečného počasí jsme uspořádali
další ročník turnaje v malé kopané, kterého se zúčastnilo šest družstev z různých koutů Znojemska.
Vítězství obhájilo družstvo Lančova. V doprovodné
soutěži - fotbalovém pětiboji - se z vítězství radovali Vojtěch Jankůj a Milan Popelka. Fotografie
týmů a výsledky všech zápasů najdete na stránkách www.mkvranov.xf.cz /Mgr. Lubor Durda/
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MĚSTYS VRANOV
N Á R O D N Í PA M Á T KOV Ý Ú S TAV - S P R Á VA S T

VRANOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2013

V červenci a srpnu 2014 se v interiérech a ve venkovním areálu vranovského zámku uskuteční již XXXII.
ročník Vranovského kulturního léta. Jeho spolupořadateli jsou Národní památkový ústav - správa Státního
zámku Vranov nad Dyjí a Městys Vranov nad Dyjí. Kulturní léto nabízí následující program.
Sobota 6. července
SWING S ROCKEM POD KŮŽÍ v podání jihomoravské hudební skupiny s dlouholetou
tradicí EMINENT. Místo - první nádvoří zámku. Začátek v 19.30 hodin. Vstupné 130,- Kč.
Úterý 8.července
Dvojkoncert zpívajícího právníka IVO JAHELKY (hudební soudničky) a populárního textaře,
skladatele a folkového písničkáře MIROSLAVA PALEČKA. Místo - první nádvoří zámku. Začátek v 19.30 hodin. Vstupné 130,- Kč.
Úterý 15. července
KONCERT INSTRUMENTÁLNÍ HUDBY Z DĚL F. X. RICHTER A, JOSEFA SUK A A ANTONÍNA DVOŘ ÁK A. Účinkuje
Graffovo kvarteto. Koncert je poctou Josefu Dorému (1805 - 1878), přednímu vranovskému umělci a řediteli místní továrny
X
na výrobu kameniny. Místo - hudební salon zámku. Začátek v 19,30 hodin. Vstupné 130,- Kč. P R O G R A M
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Sobota
Čtvrtek 17. července
SWING S ROCKEM POD KŮŽÍ v podání jihomoravské hudební skupin
Místo – první nádvoří zámku. Začátek v 19.30 hodin. Vstupné 130,- Kč.
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TR ÁVA, dvojkoncert se skupinou POZDNÍ SBĚR. Místo -5. července
první nádvoří
zámku. Začátek
Úterý
Dvojkoncert zpívajícího právníka IVO JAHELKY (hudební soudničky) a p
v 19,00 hodin. Vstupné v předprodeji 250,- Kč, před koncertem na místě 290,- Kč.
8.července
Místo – první nádvoří zámku. Začátek v 19.30 hodin. Vstupné 130,- Kč.

Úterý
KONCERT INSTRUMENTÁLNÍ HUDBY Z DĚL F. X. RICHTERA,
Neděle 20. července
15. července
Koncert je poctou Josefu Dorému (1805 – 1878), přednímu vranovskému u
hudební salon zámku.
Začátek v 19,30 hodin. Vstupné 130,- Kč.
VARHANNÍ KONCERT Z DĚL BAROKNÍCH MISTRŮ v podání MARTINA JAKUBÍČKA (pořad jubilejníhoMísto
X.– ročníku
Znojemského
Čtvrtek
ROBERT
KŘESŤAN A Místo
DRUHÁ TRÁVA,
dvojkoncert se skupinou POZ
hudebního festivalu, kterému ve stejný den předchází další varhanní koncerty v Pavlicích a17.
včervence
klášteře
Louka).
- farní
Místo – první nádvoří zámku. Začátek v 19,00 hodin. Vstupné v předprode
kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí. Začátek v 15,00 hodin.Vstupné v předprodeji
50,Kč, na místě 70,- Kč.
VARHANNÍ KONCERT Z DĚL BAROKNÍCH MISTRŮ v podání MA
Neděle
20. července

festivalu, kterému ve stejný den předchází další varhanní koncerty v Pavlic
Středa 23. červen
Místo - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí. Začáte
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY v podání souboru historických nástrojů Musica da Chiesa. Středa
Místo - farní
Nanebevzetí
KONCERTkostel
DUCHOVNÍ HUDBY
v podání souboru historických nástrojů M
23. července
– Farní tým Vranov nad Dyjí. Začátek v 19,00 hodin. Vstup
Dyjí. Pořadateldobrovolné.
Panny Marie ve Vranově nad Dyjí. Pořadatel - Farní tým Vranov nad Dyjí. Začátek v 19,00 hodin.
Vstupné
Pátek

KONCERT VÍTĚZŮ LETNÍ ŠKOLY BAROKNÍ HUDBY za doprovod

5. srpna

DOBRODINSKÉHO. Místo – interiéry zámku (první návštěvnický okruh

25.července
Místo – sál předků zámku. Začátek v 19,30 hodin.Vstupné 150,- Kč v předp
Pátek 25.července
z Písařova vinařství Vrbovec.
KONCERT VÍTĚZŮ LETNÍ ŠKOLY BAROKNÍ HUDBY za doprovodu THE CZECH ENSEMBLE
BAROQUE
ORCHESTRA.
Středa
ŽALMAN A SPOL. Koncert nestárnoucí legendy české folkové scény P
30.července
Místo - sál předků zámku. Začátek v 19,30 hodin.Vstupné 150,- Kč v předprodeji, před koncertem
naNOVOTNÉHO
místěA 200,Kč. Místo – první nádvoří zámku. Začáte
PAVLA MALINY.
Divadelní představení na motivy francouzské pohádky KRÁSKA A NET
Úterý
Po koncertu degustace vína z Písařova vinařství Vrbovec.

Začátky v 19, 20, 21 a 22 hodin. Vstupné 130,- / 90,- Kč. Předchozí rezerv
Středa 30.července
SNY JINDŘICHA VIII., kabaretní leporelo s písněmi Jiřího Suchého a Ji
Středa
ŽALMAN A SPOL. Koncert nestárnoucí legendy české folkové scény PAVLA ŽALMANA LOHONKY
MICHAELY HÁLKOVÉ,
13. srpna a dále
Místo - první nádvoří zámku. Začátek v 19.30 hodin. Vstupné 130,- Kč.
PETRA NOVOTNÉHO A PAVLA MALINY. Místo - první nádvoří zámku. Začátek v 19.30 hodin. Pátek
VstupnéPOUTNÍCI,
130,- koncert
Kč.populární kapely vystupující již 44. sezonu a hrající
22. srpna

Místo – první nádvoří zámku. Začátek v 19,30 hodin. Vstupné 130,- Kč.

Úterý 5. srpna
Úterý
ROMAN HORKÝ, SKUPINA KAMELOT A HOSTÉ ILONA CSÁKO
26. srpna
nezařaditelných
melodií za hranicemi
folku a country. Místo – první nádvo
Divadelní představení na motivy francouzské pohádky KRÁSKA A NETVOR v podání PRAŽSKÉHO
HERECKÉHO
SOUBORU
MARKA DOBRODINSKÉHO. Místo - interiéry zámku (první návštěvnický okruh). Určeno pro rodiny s dětmi.
Začátky v 19, 20, 21 a 22 hodin. Vstupné 130,- / 90,- Kč. Předchozí rezervace nutná na tel. 604 381 520
!!!
EVROPSKÁ KAMENINA ZE SBÍREK UMĚLECK

Výstava v bývalé kočárovně před vstupní branou do zámku přibližuje jeden z neju

Středa 13. srpna

SPOLEČNÁ KR

SNY JINDŘICHA VIII., kabaretní leporelo s písněmi Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Představení Hoffmannova
divadla
Autorská výstava fotografií
v galerii ThayanaUherské
na prvním nádvoří zámku představuje krajin
Hradiště. Místo - první nádvoří zámku. Začátek v 19.30 hodin. Vstupné 130,- Kč.
VOX ANGEL

Výstava prací významného českého grafika a malíře Petra Štěpá

Pátek 22. srpna

POUTNÍCI, koncert populární kapely vystupující již 44. sezonu a hrající bluegrass a country.
Místo - první nádvoří zámku. Začátek v 19,30 hodin. Vstupné 130,- Kč.

U pořadů v interiérech je počet posluchačů omezen. Objednávky vstupenek v pokladně zámk
Z m ě n a

Úterý 26. srpna

ROMAN HORKÝ, SKUPINA KAMELOT A HOSTÉ ILONA CSÁKOVÁ, LÁĎA KERNDL A PETR BENDE. Koncert dynamických a žánrově nezařaditelných melodií za hranicemi folku a country. Místo - první nádvoří zámku. Začátek v 19,00 hodin.
Vstupné 290,- Kč.

VÝSTAVY:

EVROPSKÁ KAMENINAZE SBÍREK UMĚLECKO PRŮMYSLOVÉHO MUSEA V PRAZE. Výstava v bývalé kočárovně před vstupní
branou do zámku přibližuje jeden z nejucelenějších a nejkvalitnějších souborů kameniny ve střední Evropě.
SPOLEČNÁ KRAJINA. Autorská výstava fotografií v galerii Thayana na prvním nádvoří zámku představuje krajinu Podyjí.
V místě je otevřen Informační bod správy Národního parku Podyjí.
VOXANGELICUS. Výstava prací významného českého grafika a malíře Petra Štěpána v interiérech zámecké kaple Nejsvětější Trojice.

POZVÁNKA NA DALŠÍ AKCE:
8. - 10. 8. Vranovská pouť | 16. 8. Výlov sektu ze dna Vranovské přehrady

Společenská kronika
V měsíci dubnu, květnu a červnu letošního roku oslavili svá významná životní jubilea (60, 70 a 80 let) tito naši občané: Jan
Černohlawek, Pavel Gajdoš, Marie Jelínková, Helena Krajíčková, Miloš Nový a Vlastimír Perna
Krásné 92. narozeniny oslavila paní Květoslava Prodělalová. Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a optimismu do dalších let.
Rozloučili jsme se s panem Ladislavem Kobanem.

/Marta Miklíková/
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FATYM
DVA BOČNÍ OLTÁŘE SE SILNÝM POSELSTVÍM
V našem vranovském farním kostele Panny Marie Nanebevzaté je spousta zajímavostí, které stojí za
zmínku a povšimnutí.
Dnes bych rád zmínil dva boční oltáře. Nebudu se rozepisovat o jejich věku a historii, to si každý, kdo
o to má zájem, může najít v odborné literatuře - ale i to stojí za doporučení. Spíš bych ale poukázal na
to, co nám napovídá jejich zasvěcení. Jeden - ten z pohledu od lavic napravo je zasvěcen svaté Barboře
a ten druhý přesně naproti, svatému Josefovi. Oba jsou patrony v mnoha záležitostech - Barbora je
například patronkou horníků, ale proto ve Vranově v kostele není - to by se spíš hodilo v severočeském
Jeníkově, kde se těží v okolí uhlí a kde je tato světice mimořádně uctívaná.
Svatý Josef a svatá Barbora jsou v našem kostele jako patroni dobré smrti. V době, kdy tyto oltáře
byly do kostela instalovány, totiž ve farnosti existovalo bratrstvo šťastné smrti. O co šlo? Když se dnes
řekne šťastná smrt, pak si lidé většinou představí smrt bezbolestnou, kdy večer v klidu ulehnu a ráno
se už neprobudím. Ale to nemusí být v pravém slova smyslu šťastná smrt, protože po opravdu šťastné
smrti následuje šťastná věčnost. Opravdu dobrá smrt nezáleží totiž na způsobu zesnutí, ale na připravenosti na tuto největší a rozhodující událost našeho života. Křesťané totiž věří, že když zemře tělo,
nesmrtelná duše předstupuje před Boha před Boží soud. Tak to je. Říká se: jaká smrt, taková věčnost.
A platí také, kdo je připraven, není zaskočen. Při osobním soudu před Bohem totiž nikomu nepomůže to,
co někteří bláhově říkají: „Já si to tam s Pánem Bohem vyříkám sám“, nebo „já ho nějak ukecám“. Tak
to totiž nebude. Každý bude stát sám před Bohem a ukáže se vše v pravém světle i to, co nikdo z lidí
nevěděl a co už mohl považovat za promlčené. To, co mohl obelhat zde před lidmi, tam nebude moci.
S čím nedořešeným předstupuje před Boha, to mu jednou bude chybět. A to je samozřejmě škoda, a tak
bratrstvo šťastné smrti trvale všechny povzbuzovalo k myšlenkám na šťastnou smrt. Nemá to být něco
morbidního, ale pomoc, aby člověk nebyl zaskočen, protože jak se taky říká: „Zapomněl jsem na to jak
na smrt...“ Už se mi stalo, že některý člověk přichází ke svaté zpovědi a říká: „Dlouho jsem se k tomu
odhodlával, ale s tímto nevyznaným hříchem bych nechtěl předstoupit jednou na pravdu Boží.“
Bratrstvo šťastné smrti se nejen modlilo za všechny z Vranova a okolí, aby se dobře připravili na smrt,
ale také je k tomu povzbuzovalo a pomáhalo dát si vše do pořádku. Připomínalo, že Bůh je milosrdný,
a proto nám ještě nyní dává čas k nápravě. Ale je také spravedlivý a to se projeví při posledním zúčtování
v okamžiku smrti - tam už je to pak o něčem jiném. Být připraven na dobrou smrt, znamená mít ve všem
pořádek - ukradené vrátit, zanedbané doplnit, být usmířen s lidmi i s Bohem. Je třeba žít tak, aby nás
smrt nezaskočila.
A i když bratrstvo dobré smrti už ve Vranově není, přece jen příprava na dobrou smrt nepatří někam
do středověku, jak by někteří mylně hlásali, ale je to skutečnost, která se týká každého z nás. Vždyť
platí: mladý může, starý musí. Nenechávejme tedy nejdůležitější věci našeho života, které rozhodnou o
naší věčnosti, na nejméně jistý poslední okamžik pozemského života - vždyť nevíme, zda nám v tu chvíli
nebude chybět čas, síla anebo zda nám ještě bude sloužit rozum natolik, abychom vše vzali za správný
konec.
Doufám, že si všichni tento článek vyloží správně a nebudou mi podsouvat, že už bych někoho chtěl
expedovat na věčnost nebo zbytečně strašit. Každému přeji naplněný život a pak ale ještě to důležitější - šťastnou věčnost. A té vždy předchází dobrá smrt. Jako zdejší farář tedy připomínám spolu s již
neexistujícím bratrstvem naše přání, v podobném duchu jak se modlíval jeden starý otec v Nedakonicích, kde jsme před lety byli na misiích, každou neděli, když se celá velká rodina shromáždila k obědu:
Bože dej, ať ani jediný z celé naší rodiny nechybí nám u nebeské hostiny.
/P. Marek Dunda, farář vranovský/
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