Vranovský
zpravodaj

Informační čtvrtletník

4/2014

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉHO NÁMĚSTÍ 23.10. 2014

Vranovský
zpravodaj

Obsah

Z úřadu městyse............................................................................................................ 1-3
Kultura.......................................................................................................................... 4-6
Ze školních lavic............................................................................................................. 6-9
Sport................................................................................................................................ 9
Fatym............................................................................................................................. 11
Společenská kronika........................................................................................................ 12
O Vranově v dávné době.................................................................................................. 13

Z úřadu Městyse
SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám poděkoval za účast v komunálních volbách a zároveň poděkoval jménem svým
za projevenou podporu a důvěru, kterou jsem od vás dostal.
Účast ve volbách, které se konaly 10. – 11. října 2014, do Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí byla
53,67 %. Česká strana sociálně demokratická získala 49,57 % hlasů, Vranov pro všechny 29,95 % hlasů
a Komunistická strana Čech a Moravy získala 20,46 % hlasů. Zvoleno bylo patnáctičlenné zastupitelstvo
– Ing. Lubomír Vedra, Luboš Altenburger, Jan Herold, Jana Kocholová, Jan Maurer, František Švajka,
Mgr. Stanislav Rychlý, MVDr. Zbyněk Ludvík, Jaroslava Pospíchalová, MVDr. Květoslav Bednář, MUDr.
Alena Horná, Jaroslav Plachý, Jan Miklátek, Vladimír Kasal a Jindřich Miklík (řazeno podle počtu hlasů).
Ve středu 5.11. 2014 se konalo v Zámeckém hotelu ustavující zasedání nového zastupitelstva. Starostou
byl zvolen Ing. Lubomír Vedra, místostarostou Jan Miklátek a dalšími členy rady byli zvoleni Jan Herold,
Jaroslava Pospíchalová a MUDr. Alena Horná. Předsedou finančního výboru byla zvolena Jaroslava Pospíchalová a členy Jana Kocholová a Luboš Altenburger. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Mgr.
Stanislav Rychlý a členy Jan Maurer a Jaroslav Plachý.
Chtěl bych také poděkovat touto cestou minulému zastupitelstvu za práci, která byla vykonána, a musím podotknout, že se udělalo hodně viditelné práce. Jsem přesvědčen, že nově zvolené zastupitelstvo
bude nadále pokračovat v práci pro rozvoj našeho městyse, a to jak v investičních záležitostech, tak
i v dalších oblastech společenského a kulturního života. Každý z nás má někdy své problémy a starosti,
bez toho by to snad ani nešlo a nebyl by to běžný život. Chtěl bych jenom připomenout, že pokud to
bude v našich možnostech, jsme tu nově zvolení pro vás, rovněž tak všichni pracovníci na našem úřadu
městyse. Za sebe mohu říci, že dveře jsou vždy otevřené a rád pomohu, co bude v mých kompetencích,
případně pomohu i radou.
Vážení a milí přátelé, na nově opraveném náměstí se již tyčí krásný košatý vánoční strom, v pátek
28.11. jsme měli vánoční jarmark a odpoledne jsme zahájili Advent, i když první svíčku na věnci jsme
zapálili oficiálně až v neděli. To je znamení toho, že stojíme na prahu vánočního času. Adventní čas je
doba radostného očekávání příchodu Spasitele, doba rozjímání a dobročinnosti, přípravy na Vánoce.
V poslední době nabývá na důležitosti materiální příprava Vánoc, kdy vezmeme útokem supermarkety či
jiné obchody, abychom připravili vše potřebné pro sváteční dny. Věřím, že každý z vás si najde tu správnou domácí pohodu, třeba se smaženým kaprem, rozsvíceným stromečkem, malým dárkem či posezením
se svými nejbližšími a přáteli.
Přeji Vám krásné Vánoce, prožité v klidu a pohodě, strávené v kruhu vašich nejbližších a nejmilejších
a do nového roku hodně štěstí a hlavně pevné zdraví.
/Ing. Lubomír Vedra - starosta/
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INFORMACE K PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ.

V katastrálním území Vranov nad Dyjí proběhla v letech 2012 – 2014 obnova katastrálního operátu
novým mapováním. Vlastníci a jiní oprávnění se s jejími výsledky mohli seznámit v rámci námitkového
řízení konaného ve dnech 3. 11. 2014 – 15.11. 2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Vranov nad Dyjí.
Platnost obnoveného operátu je ke dni 2. 12. 2014. Vlastníci, kterým obnovou katastrálního operátu došlo
u nemovitostí ke změně rozhodných okolností pro vyměření daně z nemovitostí (např. změna výměry
pozemku nebo parcelních čísel), jsou povinni dle §13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb. O dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů podat daňové přiznání místně poslušnému finančnímu úřadu v termínu
do 31. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního
operátu. Současně Vás upozorňujeme, že v případě, kdy daňové přiznání podáte po uplynutí termínu
k podání nebo je nepodáte vůbec, vzniká Vám povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně dle
§ 250 zákona č. 280/2009 Sb. Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, která činí nejméně 500 Kč.
/Katastrální úřad Znojmo/

Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného náměstí
Ve čtvrtek 23. 10. 2014 jsme slavnostně otevřeli nově zrekonstruované náměstí ve Vranově nad Dyjí.
Centrem náměstí, které mimochodem nese výstižné jméno Náměstí, je morový sloup, postavený v roce
1713 Michalem Heřmanem, hrabětem z Althannu. Na slavnostní otevření jsme to tu vyzdobili veselými
podzimními dekoracemi z dýní, o zábavu se postaraly mažoretky z DDM Jemnice a děti z MŠ a ZŠ Vranov nad Dyjí. Návštěvou nás poctilo několik starostů okolních obcí jako Bítov, Horní Břečkov, Blížkovice,
Vracovice. Kromě místních občanů přišli podpořit tuto akci i představitelé městyse Vranova, zastupitel
města Znojma, senátor Parlamentu ing. Pavel Štohl, zástupci stavební firmy, církve. Náměstí bylo zrekonstruováno s podporou Evropské unie.
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Kulturní akce
VRANOVSKÁ VÁNOČKA 2014

Vánočku - tradiční vánoční pečivo má rád snad každý z nás. Zkušení mistři pekaři dovedou umně splétat
i z devíti pramenů, někteří z nás jsou rádi, když se jim podaří ze tří. Dříve se pekly vánočky jen z kynutého těsta, pekly se v krásných keramických formách a v peci. Dnes v moderní době za pomoci techniky
a různých fíglů, jsou vánočky, troufnu si říci, i určitým uměleckým dílem.
Do čtvrtého ročníku soutěže „O NEJLEPŠÍ VRANOVSKOU VÁNOČKU“ vyhlášené starostou městyse Vranov nad Dyjí bylo přihlášeno 27 vzorků. Všechny vzorky přihlášené do soutěže, byly opravdu nádherným
originálem, co hospodyně, to jiná vánočka. Musíme si uvědomit, že hospodyňky, aby předaly do soutěže
své výtvory, musely mnohdy zadělávat v noci, nebo časně ráno, někdo si i dovolenou musel vzít, protože
pečení vánočky je obřad! Upéci dobrou vánočku je umění a to umění v naší soutěži bylo vidět! Nezapomínejme, že k docílení zdaru je nutné zadělávat těsto v bílé zástěře a čepci, nemluvit u toho a vyskakovat
do výšky, aby těsto lépe nakynulo. Nepovedená, připálená, nebo natržená vánočka věští nezdar.
Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií:
VÁNOČKA PLETENÁ přihlášeno 18 vzorků
VÁNOČNÍ DOBROTA JAKO VÁNOČKA přihlášených 9 vzorků.
Nelehkou práci s vyhodnocením soutěže, kde opravdu všechny vzorky byly nenahraditelným originálem, měla porota, která pracovala ve složení - předsedkyně poroty: Jana KRČÁLOVÁ, odborník na
kuchařské umění, pan Jaroslav Doubek, odborník na dobré jídlo, radní městyse pan Jan Herold
Po celý den byly vzorky vystaveny v prostorách restaurace Country saloon – zde hodnotili všichni ti,
kteří se na výstavu přišli podívat, a jako nejhezčí vánočku dle oka vybrali vzorek paní Jitky Prchalové
z Lesné, což byla klasická pletená vánočka.
Po rozsvěcení vánočního stromu na náměstí byly v restauraci Country saloon vyhlášeny výsledky:
Kategorie VÁNOČKA PLETENÁ
1.
místo – Petra Prathová
2.
místo – Jitka Kladivová
3.
místo - Jitka Prchalová
Kategorie VÁNOČNÍ DOBROTA JAKO VÁNOČKA
1.
místo – Libor Miklík
2.
místo – Marie Mynaříková st.
3.
místo – Lenka Pisková
ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM soutěže se stala se svou pletenou vánočkou paní Anna Protivínská. Ceny do
soutěže věnoval Městys Vranov nad Dyjí a Country saloon, pan Doubek, za což mu patří velký dík.
Zároveň děkujeme všem soutěžícím, kteří se do soutěže přihlásili, a těšíme se na příští
V. ročník – a mějte na paměti – není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
/Marie Mynaříková/

-4-

Vranovský
zpravodaj

FOTKY VÁNOČEK
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Fotografie vánočního jarmarku a zdobení vánočního stromu
na náměstí dne 28. listopadu 2014

AKCE

11.12. Vánoční dílny v ZŠ
13.12. Adventní zájezd do Českého Krumlova
19.12. Adventní koncert na zámku
21.12. Zpívání u vánočního stromu
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Ze školních lavic
V neděli 21. září proběhl už 17. ročník drakiády na pláži Vranovské přehrady.

Ve čtvrtek 23. října dopoledne se žáci a učitelé naší školy zúčastnili slavnostního otevření nově
opraveného vranovského náměstí, kde vystoupili s krátkým kulturním programem.

Žáci a učitelé naší školy vystoupili se svým programem na akci Loučení se sluníčkem, které se
uskutečnilo 11. listopadu.
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V pátek 14. listopadu dorazilo do naší školy mobilní planetárium společnosti MS Sférické kino.
Naši žáci tak měli možnost zhlédnout zajímavé naučné pořady „Tajemství stromů“ a „Jak vznikl život“.

Kromě obvyklých i neobvyklých podzimních akcí do naší školy zavítala ve dnech 7. - 10. října 1014
Česká školní inspekce. Je pro nás povzbuzující, že ve všech kontrolovaných oblastech bylo hodnocení
naší školy příznivé. Pro rodiče a veřejnost z inspekční zprávy vybíráme:

Předmětem inspekční činnosti bylo

hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle § 174
odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu
s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 c) školského zákona.

Z hodnocení ČŠI (zkráceno):

Vzdělání žáků se realizuje podle Školního vzdělávacího programu (dále „ŠVP ZV“), jehož cílem je
poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání, vytvořit jim podmínky pro další vzdělávání,
komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.
Škola reagovala na zájem rodičů o umístění žáků ve ŠD a otevřela druhé oddělení ŠD.
Organizace vzdělávání v ZŠ vychází z platných právních předpisů a řídí se vypracovanými rozvrhy
hodin pro jednotlivé ročníky, které korespondují s učebním plánem ŠVP ZV.
Škola má pro naplňování ŠVP ZV dobré personální předpoklady. Současné složení a věková struktura
pedagogického sboru je příznivá.
Koncepce rozvoje školy je postupně naplňována a operativně doplňována zejména v oblasti materiálního vybavení.
Škola účelně zajišťuje obnovu a rozvoj materiálně-technických podmínek pro naplňování cílů ŠVP
ZV. Učebny jsou vybaveny novým výškově stavitelným nábytkem, ve všech jsou učitelům a žákům
k dispozici interaktivní tabule. Výzdobu tříd a chodeb školy tvoří často výtvarné žákovské práce. Na
dobré úrovni je vybavení počítačové učebny (11 počítačů, dataprojektor s interaktivním zařízením
a promítací tabulí) a multimediální učebny zejména pro výuku hudební výchovy a cizího jazyka. Menší
tělocvična, bez prostor pro převlékání žáků a nářaďovny, slouží k výuce tělesné výchovy. V suterénu
školy má každý žák k dispozici svoji uzamykatelnou skříňku na oblečení.
Podmínky k realizaci ŠVP ZV byly hodnoceny na požadované úrovni.
Průběh vzdělávání provázela klidná pracovní atmosféra a partnerský přístup většiny učitelů k žákům,
což napomáhalo k rozvoji jejich osobnosti a odráželo se v přátelských vztazích mezi žáky navzájem.
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K efektivitě vzdělávání přispívalo podnětné prostředí tříd, promyšlené střídání činností, zařazování
didaktických her a využívání pracovních sešitů. Interaktivní tabule používali vyučující k prezentaci
nového učiva, žáci měli možnost aktivně řešit úkol nebo opakovat učivo pomocí jednoduchých softwarových aplikací.
Oblast hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu k naplňování ŠVP ZV byla ve škole na
požadované úrovni.
Partnerské vztahy školy pozitivně ovlivňovaly proces vzdělávání. Dle ředitelky školy je velmi dobrá
kooperace se zřizovatelem, který je vstřícný k požadavkům školy i ve finanční oblasti.
Dalším stěžejním partnerem školy je školská rada, která plní své zákonné povinnosti. Podílí se na
životě školy a schází se pravidelně a v případě potřeby i na mimořádném jednání.
Prostřednictvím školních i mimoškolních aktivit se žáci i učitelé zapojovali do života Městyse Vranov
nad Dyjí i spádových obcí a obcí mikroregionu. Škola se účastnila projektu EU peníze školám a realizovala vlastní školní projekty. Významná spolupráce byla s Policií České republiky, Národním parkem
Podyjí, OSPOD aj.
Škola průběžně sleduje výsledky vzdělávání žáků prostřednictvím běžných interních
a externích nástrojů (čtvrtletní, pololetní, opakovací prověrky, národní srovnávací testy).
Individuální i skupinové výsledky žáků byly sledovány a analyzovány, a to na jednáních pedagogické
rady a dle předmětů na jednáních metodického sdružení a předmětových komisí.
Výsledky vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacímu programu byly na požadované úrovni.
Závěry
a) K silným stránkám školy patřily:
		 pohodová atmosféra ve výuce daná oboustranným partnerským přístupem, bohatá zájmová
		 činnost pro žáky, vybavení všech tříd interaktivními tabulemi a zejména jejich využití žáky na
		 prvním stupni ve výuce.
b) Ke zlepšení činnosti školy Česká školní inspekce doporučuje:
		 zefektivnit systém podpory žáků se SVP i ve výuce, při vzdělávání se zaměřit na sebehodno		 cení a vzájemné hodnocení, více diferencovat úkoly podle schopností, možností žáků.
c) Od posledního inspekčního hodnocení v roce 2007 došlo k výraznému zlepšení materiálních
		 podmínek školy. Do všech učeben zakoupila škola prezentační techniku, nové lavice a zajistila
		 rozvod připojení internetu ve třídách. Byla zrekonstruována školní zahrada, kde mají žáci
		 k dispozici pro výuku i oddech prostorný altánek, lezeckou lanovou pyramidu a houpačku. Na
		 začátku letošního školního roku byly žákům v šatně předány uzamykatelné skříňky na oble		 čení. Došlo i k pozitivnímu posunu v personální oblasti, kdy se snížil počet nekvalifikovaných
		 pedagogů z 5 na jednoho (kvalifikaci si v současnosti doplňuje).
(Viz: Česká školní inspekce, Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Čj.: ČŠIB-1124/14-B)
/Mgr. Zdeňka Černošková - ředitelka školy/

SPORT
Fotbalová přípravka

Žáci fotbalové přípravky SK Vranov nad Dyjí mají za sebou podzimní část sezony, ve které odehráli
celkem 15 zápasů. V osmi případech získali tři body za vítězství, jednou remizovali a šestkrát odešli poraženi. Průběžně jim patří 5. – 6. místo z dvanácti družstev. Na oficiálních stránkách http://nv.fotbal.cz/
je uvedeno místo sedmé. To ale proto, že zde nejsou započítány dva zápasy, v nichž vranovští získali
tři body.
Odkazy na aktuální výsledky i tabulku najdete na školních stránkách www.zsvranov.zde.cz v kapitole
Bonus.
/Mgr. Lubor Durda/
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FOTKY Z ČERTOVSKÉHO REJE
5. prosince proběhl na novém náměstí Čertovský rej
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FATYM
SVATOHUBERTSKÁ MŠE SVATÁ ZAČÍNÁ BÝT U NÁS PĚKNOU TRADICÍ
Už potřetí se konala svatohubertská mše svatá ve Vranově
nad Dyjí u kaple Maria Schütz. Tentokráte vynikající atmosféru
podbarvilo ještě nečekaně příznivé počasí, které umocnilo již tak
hezkou událost. V obětním průvodu byly přinášeny nejen tradiční
obětní dary, chleba a víno, ale mimo jiné i na zvláštních nových
nosítkách mnozí mohli obdivovat daňka.
Zdá se, že už tato akce začíná být určitou tradicí, která je důvodem přijít pro mnohé ctitele sv. Huberta, ale i pro řadu vranovských obyvatel. Ono totiž mše svatá venku, navíc ještě k tomu
v lese, je svým způsobem výjimečná. Majestátní tóny Lukovských
trubačů a Smíšený pěvecký sbor Želetava umocňují slavnostní
atmosféru. V promluvě bylo připomenuto, že svatý Hubert, patron myslivců a lesáků, se setkal s Boží blízkostí právě v nejtěžší
chvíli svého života, když ztratil milovanou manželku. Bůh je člověku nablízku a může ho nalézt i ten, který prožívá těžké životní
zkoušky. Na závěr bohoslužby promluvil k zúčastněným pan Ing.
Dalibor Šafařík, ředitel krajského ředitelství LČR Brno a vyzdvihl
též souvislost mezi svátky Dušiček a naší vzpomínkou na zesnulé
ctitele sv. Huberta, kterým také vyprošujeme radost věčnou.
Následoval bohatý doprovodný program, kde nechyběla ukázka dravců a psů, střílení z praku a ze
vzduchovky, možnost posezení a občerstvení. Ještě dlouho po skončení bohoslužby setrvávali účastníci na Hraběnčině louce a družně rozmlouvali se známými, které v některých případech potkávají jen
jednou za rok, a to právě zde. Nezbývá než poděkovat všem, kteří každoročně tuto akci připravují
a pozvat na svatohubertskou mši svatou za rok, a to 31. 10. 2015 v 11:00.
/P. Marek Dunda, farář vranovský/
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Fotografie svatohubertské mše 1.11. 2014

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Za minulé období oslavili svá významná životní jubilea tito naši občané: Tomáš Skoumal, Karel Procházka, František Hromada, Vladimír Krška, Miroslav Blahuš, Josef Hanák, Ján Balog, Drahoslava Vlčková,
Karel Růžička, Alois Gabriel, Libuše
Ryšavá, Anna Bartošová, Marie Mynaříková, Eva Procházková.
Krásného životního jubilea se dožila paní Květa Jelínková 90 let, paní Jarmila Krčálová 92 let a paní Milada
Zuhlová 92 let.
Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a optimismu do dalších let.
Narození: Tereza Bednaříková, Antonín Gajdoš
Rozloučili jsme se: Marta Škodová, Rostislav Sihelník, Milan Kubiš
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O Vranově v dávné době, aneb čtení z první
vranovské kroniky
Doprava ve Vranově po roce 1945 – pokračování z minulého čísla. Po roce 1945, po skončení II. světové
války byly poměry v dopravě ve Vranově značně neutěšené. Koncese na osobní dopravu, kterou měl Inocenc Jelen, majitel vily Jelen, kde ještě do tohoto roku byly v objektu patrné garáže s nápisem – Garage
Jelen, zanikla. Přeprava osob na Šumnou byla jen příležitostně nákladními vozy, nebo na kolech či pěšky.
Pan Matěj Stehlík se v srpnu r.1945 usadil ve Vranově a z jeho podnětu se začala rozjíždět přeprava lidí,
zpočátku vozidlem zn. DODGE 3,5 t. opatřené podélně lavicemi a přikryté plachtou. Stanoviště vozidla
a garážování bylo v budově č. 307 – stará hasičská zbrojnice. Až od 1.7. 1946 se podařilo zajistit linku
na trati Šumná - Vranov nad Dyjí a prvním řidičem byl pan Matěj Stehlík. Stanoviště bylo stále v budově
č. 307, stará hasičská zbrojnice, kde bylo též jediné nákladní auto, též zn. DODGE, jehož řidičem byl pan
Karel Sára, který převážně prováděl přepravu dřeva pro firmu Kříž v Lesné. Již z jara r.1947 bylo dosavadní
nákladní auto určené pro přepravu lidí nahrazeno autobusem Škoda 256 a v prosinci 1947 již podnik ČSAD
se sídlem v Brně dodal autobus Praga RN s 20 místy k sezení a 20 místy k stání. V r.1950 došlo k zásadním
změnám, protože skončili svou živnost nákladní dopravci p. Janoušek v Lesné s vozidlem Citroen valník
3 t., Alois Gabriel s vozidlem Chevrolet 2,5 t a Cyril Nečas z Lesné s autem Renault 1,5 valník. Auta přešla
pod ČSAD, ale nebylo kde je garážovat. Proto v r.1950 ČSAD Brno zabralo stodolu v zatáčce na Bítovské
ulici i se zahradou, což byl majetek patřící domu č.88. K tomu ještě zabrali stodolu na nábřeží, která dříve
patřila K. Kocholovi. Rekonstrukci objektu prováděl Okresní stavební podnik, byl zřízen i vodovod z řeky
Dyje pro ostříkávání aut a zbudováno čerpadlo na pohonné hmoty - zbytky benzin-pumpy patrné dodnes.
V r.1945 přišel do Vranova jistý pan Metoděj Čech, železničářský důchodce, který zabral dům č. 88,
což byla hájenka, která patřila panství. Byl zde dlouhý klenutý sklep, který sloužil jako sklad pro zvěřinu
a potraviny. Pamětníci tvrdí, že sklep byl hodně hluboký, zasahoval až pod silnici na přehradu. Sklep je
tam dosud i když zčásti již zavalený. Po odchodu pana Čecha z Vranova v r.1951 budovu zabralo ČSAD
a až do r.1960 zde bydleli Kašparovi, pak Benešovi. ČSAD nakonec hájenku zbouralo a na tomto místě byla
postavena rekreační budova pro zaměstnance ČSAD. Kancelář i nocležna byly přestěhovány na Bítovskou
ulici a budova č.307 byla předána do užívání hasičům jako zbrojnice. Paní Kašparová dělala dispečerku
od r. 1954-1959, pak funkci vykonával voj. důchodce pan Tomsa.V r. 1974 nákladní doprava ve Vranově
zanikla, zůstala jen autobusová linka Šumná-Vranov s řidiči p. Stanislavem Rychlým a panem Nečasem.
Na lince Znojmo-Vranov-Podhradí byla zřízena nocležna i v Podhradí. Linka Znojmo-Vranov-Slavonice-Staré Město a zpět byla hojně využívaná. V r.1953 byl dodán nový autobus Škoda RO pro 44 osob k sezení
a 25 -30 osob k stání. Nákladní vozy získané převodem od soukromníků byly opotřebované a poruchové
a postupně byla vyměněny za 3 nové náklaďáky zn. Czepell maďarského původu. Nákladní auta sloužila
většinou k svozu mléka v konvích z celého okolí Vranova do místní mlékárny. Mnozí vzpomínají na pana
M. Horniačka s p. J. Sihelníkem, druhá posádka mlékařů tvořil Mynařík Rudolf a Tunka Milan, pan Procházka Karel a Kučera J. Svoz mléka činil v r. 1961 6.728.000 l vydojeného mléka. Dvě sklopná vozidla
denně uskutečnila 8-10 jízd a přepravili 44-55 tun materiálu. V r.1960 pracovalo ve Vranově 9 řidičů
a 6 závozníků, jeden vedoucí dispečer. Pan Janoušek a Kašpar vozili štěrk z lomu v Pavlicích na stavby
silnic a zemědělských budov, které se budovaly na vesnicích. V r. 1960 bylo ve Vranově 10 držitelů osobních automobilů vše zn. Škoda – Octavia. Mnozí občané jsme pamětníci této doby, kdy osobní auto bylo
přepych, kdy do práce se jezdilo nevytopeným autobusem v časných ranních hodinách. Obrovský rozvoj
osobní i hromadné dopravy má své výhody, ale i stinné stránky. Buďme vděčni za vše, co jsme prožili,
a šťastni nad tím, jak žijeme nyní.
Vážení čtenáři - dovolte mi vám všem popřát, aby rozjezd a jízda celým rokem 2015 byla šťastná, klidná,
pohodová a bez nehod. Děkuji za celoroční pozornost.
/MUDr. Alena Horná/
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KAPLIČKA SV. BARBORY V PROMĚNĚ NA ROZKAZ PAMÁTKÁŘŮ
Že občané Vranova svádějí stálé boje s památkáři
a ochranáři, je známo již hodně dlouho, ale že by až tak?
Když se paní Zálohová starala o kapličku na cestě do Podmyče, obětavě ji líčila vápnem bez ohledu
na původní barvu omítky a zničené svaté obrázky měnila za Pannu Marii , nikomu to nevadilo a bylo vše
v pořádku.
Když jsem se rozhodla kapličku na vlastní náklady opravit, protože je u silnice, kterou každý den jezdím do práce,
dopadlo to následovně.
Poprosila jsem pana Hastíka a ten byl ochotný se do
opravy pustit.
Svůj úmysl jsem nahlásila na úřadu městyse a byla mi nabídnuta všestranná pomoc. Skutečně v katastrálních mapách je tento pozemek veden jako Barbora, což dokladuje
fakt, komu je kaplička zasvěcená. Toto se ale všeobecně
nevědělo. Z evidenčního listu kulturních památek z r. 1967
se odborník na slovo vzatý, PhDr. Paukert Jiří o kapličce vyjádřil jako o „působivé stavbě dotvářející krajinu z r. 1845,
která vyžaduje opravu.“. Jak tedy kaplička vypadala o 45
let později?
Oprava začala v červnu, ořezaly se větve staré lípy, které zničily střechu, udělala se celá nová stříška, byl ukován
květen 2014
nový střešní kříž, s precizností štukatéra pan Kasal obnovil
všechny architektonické prvky na stavbě. Pod omítkou na zadní stěně se objevil i kříž hnědé barvy.
Pokračovalo se v obnově s maximální šetrností se zachováním všeho původního. Pan Hastík se bohužel
dokončení opravy již nedožil. Akademický sochař p. Maixner Zdeněk osobně 12. listopadu nainstaloval
plastiku sv.Barbory, na kterou je jako autor náležitě hrdý. Snahou všech, hlavně zaměstnanců úřadu
Městyse ve Vranově, bylo, aby vše bylo hotové k datu 4. 12., kdy má svátek Barbora.
O barevném provedení se vedly četné diskuse, a když byl konečně 21. 11. proveden nátěr přední strany,
všímaví památkáři poslali oznámení na kraj a přípisem ze dne 24. 11.byl vydán „zákaz výkonu veškerých
prací týkajících se výklenkové poklony.“

říjen 2014

prosinec 2014
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A tak po čtyřech dnech pěkná kaplička změnila svou barvu, stala se zase bílou. Na přání památkářů se
uvedlo vše do původního stavu.
Mnohokrát jsem památkáře prosila o odbornou radu, žádala jsem odbornou literaturu ke všemu, co
jsem se rozhodla zde opravit, aby nedošlo k omylu a přepisu dějin - n i k d y n i k d o a s n i č í m
mi nebyl schopen pomoct, vše jsem dopátrala v archivech.
Domnívám se, že zastávat tak významnou funkci vyžaduje být vybaven náležitými odbornými znalostmi
a ne svou funkci zviditelňovat jen tím, že se stále něco přikazuje a zakazuje. Kde byli, když se ve
Vranově postavily stavby, které jsou na hraně chápání????
Když památkáři nepomůžou – ať n e š k o d í !!!!!!!
Přes veškeré překážky se podařilo v neděli 30. 11. u kapličky sv.Barbory posvětit barborky zlatého deště a třešní, aby se naplnily pověry s tímto dnem spojené. Pan starosta přestřihl bílou stuhu
ovinutou kolem obnovené stavby, p.farář Dunda kapličku posvětil, přítomní zazpívali hymnu s pocitem, že máme „krásnou zemi, zemi českou …“ Dobrá věc se podařila…..ale proč pořád nesnáze?
Ráda bych v příštím roce pokračovala v dohledávání faktů o historii našeho městečka a podílela se na
obnově památek , ale ????? !!!!! …..
Stálé zdraví po celý rok 2015. /Dr. Alena Horná/

PODĚKOVÁNÍ ZA CELOŽIVOTNÍ PRÁCI SPRÁVCŮM ZÁMKU, MANŽELŮM JANÍČKOVÝM
Dovolte nám, vážení manželé Janíčkovi, abychom vám tímto veřejně poděkovali za vaši celoživotní práci
v oblasti kultury a ochrany přírodního dědictví. Děkujeme za občany, zaměstnance zámku a všechny, kteří si vážíme Vaší práce jako správců Státního zámku Vranov nad Dyjí a zříceniny Nový Hrádek
v Lukově. Za vše, co jste po mnoho let dělali pro péči o tyto národní kulturní památky a vždy brali ohled
na jejich polohu v místech jedinečné přírody.
Pozn. Pan Janíček působil na zámku 45 let a přišel v době, kdy byla památka hodně zdevastovaná,
v letech 1973 - 1979 byl při jeho rekonstrukci = znovuzrození a odchází v době, kdy by zámek opět
potřeboval péči - předává tak stejný štafetový kolík, který kdysi on převzal od pana Havlíčka a předává
ho panu Mgr. et Ing. Jiřímu Černému. Po Althannech a Mniszkových se manželé Janíčkovi stali nejdéle
působící nezapomenutelní „panovníci“ vranovského zámku.
Děkují občané, zaměstnanci, návštěvníci a spolupracovníci v oblasti kultury.
/Státní zámek Vranov nad Dyjí/
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Redakční rada Vranovského zpravodaje přeje
všem svým čtenářům a občanům krásné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2015 zdraví,
lásku a pohodu v mezilidských vztazích.
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