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Z úřadu Městyse
LETNÍ SEZONA V PLNÉM PROUDU
Díky teplému počasí se rozběhla letní sezona o trošku dříve jak minulé roky. Hlavně o víkendech byl znát
příliv cyklistů, motorkářů, školních výletů a různých zájezdů, což je potěšitelné, že je zájem o Vranov
a jeho okolí. Skutečně je u nás co k vidění a nabízené služby pro návštěvníky jsou na dobré úrovni. To
jsou důvody, proč k nám turisté jezdí a rádi se sem vracejí. Naším cílem je, aby byli spokojeni všichni, jak
naši spoluobčané, tak turisté. Proto je důležité být k sobě tolerantní, respektovat se navzájem a vytvářet
podmínky pro oboustrannou spokojenost. Bohužel rekreační sezona s sebou přináší i některá negativa,
jako je například větší četnost přestupků, zvýšený hluk a nepořádek. Abychom co nejvíce eliminovali
tato negativa, především na pláži a hrázi přehrady, proběhla jednání o spolupráci s Policií ČR, podnikateli
a dalšími institucemi, kterých se tento problém týká. Doufáme, že i počasí, které hraje důležitou roli,
jež ovlivňuje počet rekreantů, bude k nám nakloněné a díky připravenosti všech subjektů proběhne
nadcházející sezona podle našeho očekávání.
Po hlavní sezoně bychom v září začali s rekonstrukcí místní komunikace v Junáckém údolí. Je potřeba
počítat s tím, především bydlící v této lokalitě, že tato silnice je poměrně úzká a bude po určitou dobu
zcela neprůjezdná. Opravu komunikace bude provádět firma STRABAG a.s., která podala nejvýhodnější
nabídku. Celková cena za uvedené dílo činí 2 845 296,53 Kč bez DPH, celkem vč. DPH 3 442 802,80 Kč.

PODĚKOVÁNÍ DĚTSKÉ LÉKAŘCE
Praktický lékař pro děti a dorost paní MUDr. Marta Texlová ke konci června tohoto roku, po více jak třech
desítkách let působení ve Vranově nad Dyjí, Uherčicích a Bítově, ukončí svoji lékařskou praxi. Za její
profesionální, vstřícný a lidský přístup, za péči o pacienty v oblasti celého Vranovska upřímně děkujeme.
Ing. Lubomír Vedra
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Závěr školního roku se nezadržitelně blíží, ve škole už promýšlíme organizaci roku příštího, který by se
neměl lišit ani v personálním složení, ani ve spojování ročníků.
Do 1. třídy nastoupí 15 žáků. Nadále se bude každý ročník vyučovat samostatně, spojené budou pouze
výchovy.
Co vše se nám podařilo během posledního období? Všichni žáci 9. ročníku byli přijati na požadované
střední školy a učiliště. Osm žáků nastoupí do učebních oborů, čtyři jdou studovat na střední školy,
z toho dva na gymnázium.
Během školního roku jsme se aktivně zapojovali do života naší obce.
V únoru a březnu jsme vytvářeli na žádost podnikatelů a informačního centra básně pro novou hru
Questing - tzv. hledačky, které budou sloužit zejména návštěvníkům Vranova. Poezie byla zaměřená na
vranovské památky, žáci si museli leccos nastudovat, aby byli schopni vyjádřit se kultivovaně o jednotlivých pamětihodnostech.
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V pátek 20. března jsme za krásného slunečného počasí spálili Moranu a přivítali tak příchod jara.
V pondělí 23. března jsme zhlédli vystoupení skupiny historického šermu Pernštejni - tentokrát na téma
Lucemburkové na českém trůně.
Kytarový a taneční kroužek se zapojil do několika významných událostí, a to 12. dubna na akci Odpoledne na Šumné - na dalším setkání obcí Vranovska, poté kytaristé vystoupili 24. dubna na nádvoří
vranovského zámku, kde proběhlo zahájení rekreační sezony 2015.
V rámci oslavy Dne matek se naši žáci zúčastnili programu pro maminky v Jazovicích a následně v Zámeckém hotelu ve Vranově.
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Úspěšní jsme byli i ve znovuobnovené pěvecké soutěži Vranovský slavík. Ve svých kategoriích zvítězily
Hana Durdová a Michaela Zpěváčková.

Ve čtvrtek 28. května k nám opět po roce zavítali pracovníci záchranné stanice Ikaros, aby nám představili několik zajímavých živočišných druhů. Pro děti to byl opravdu nevšední zážitek.
V pátek 29. května zahájili členové kytarového kroužku svým vystoupením program Noci kostelů.
1. červen se na naší škole nesl ve znamení dopravní výchovy. Některé naše žáky čekala praktická
vycházka s policisty, jízda zručnosti, další pak interaktivní cvičení, vědomostní soutěže. Z celého projektu
nakonec žáci vypracovali zajímavé výstupy, umístěné na nástěnkách ve škole, k dispozici všem žákům
i návštěvníkům školy.
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Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno slavnostním shromážděním ve čtvrtek
25.6.2015 v 10.00 hodin v tělocvičně ZŠ. V pátek 26. června žáci obdrží závěrečné vysvědčení.
Všechny zajímavé akce uplynulého školního roku bude moci veřejnost zhlédnout prostřednictvím fotografií ve výkladní skříni vranovské lékárny, kde bude během prázdnin s laskavým svolením majitelů umístěna naše nástěnka.
Mgr. Zdeňka Černošková

SPORT VE ŠKOLE
Děti z gymnastického kroužku zavítaly ve středu 20. května do Znojma, kde navštívily a aktivně se
i zapojily do tréninku gymnastického oddílu TJ Sokol Znojmo.
Ve středu 3. června jsme zorganizovali tradiční školní florbalový turnaj, ve kterém zvítězilo družstvo
HONEYBEARS ve složení Jan Havelka, Lukáš Chaloupka, Filip Durda a Josef Vacula.
Úspěšně za námi je i 4. ročník školního softtenisového turnaje, ve kterém ve svých kategoriích
zvítězili Filip Durda a Martin Havelka. Soutěž byla odehrána v úterý 9. června.
O týden později 16. června jsme po roční pauze uspořádali 4. ročník kuličkiády, které se zúčastnilo 31
soutěžících ve dvou kategoriích. Letošními vítězi se stali Tadeáš Mucha, Lukáš Makovička, Denis Polívka,
Hana Durdová a Filip Durda.
Fotografie, výsledky a další podrobnosti z výše uvedených akcí najdete na školních webových stránkách
www.zsvranov.zde.cz
Mgr. Lubor Durda

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA SK VRANOV NAD DYJÍ
Naši nejmladší fotbalisté mají za sebou velmi úspěšnou jarní část sezóny, ve které dokázali 12 krát zvítězit a pouze ve čtyřech případech odešli poraženi. I proto vyskočili ze středu tabulky až na celkové 4.
místo z celkových dvanácti účastníků okresní soutěže.
Dalším úspěchem skončil turnaj ve Štítarech, ze kterého přivezli naši fotbalisté pěkné druhé místo. Postupně porazili Blížkovice 2:1, Orly Znojmo 2:0, Jemnicko 3:1 a v posledním zápase remizovali s celkovým vítězem turnaje družstvem Štítar 3:3. Domácím tak patří první příčka jen díky lepšímu skóre. Akce
se konala v sobotu 13. června.
Fotky, podrobnosti a další zajímavosti o našich nejmladších fotbalistech (např. i dva video sestřihy ze
soutěžních zápasů) najdete na školních stránkách www.zsvranov.zde.cz v kapitole „Bonus“ a „Fotbalová
přípravka“.
Mgr. Lubor Durda
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ZAHÁJENÍ REKREAČNÍ SEZÓNY NA VRANOVSKU 2015
V posledním dubnovém víkendu se uskutečnil již 9. ročník „Zahájení rekreační sezony na Vranovsku“.
Oficiální zahájení sezony proběhlo za účasti zástupců médií v pátek 24. dubna na vranovském zámku.
V rámci tohoto setkání byl oceněn Ing. Karel Mucha, který v oblasti cestovního ruchu na Vranovsku
působil již od roku 1966 a zasloužil se o jeho rozvoj.
Jako novinka sezony byly představeny tzv. hledačky, které mohou turistům zpestřit putování po turistických trasách v okolí Vranova. Je potěšitelné, že do vytváření tohoto zajímavého projektu se zapojili i žáci
místní ZŠ a tímto jim velice děkujeme za spolupráci.
Už potřetí byla celá víkendová akce zaměřena více na veřejnost a přilákala na Vranovsko spoustu hostů,
kteří mohli využít množství speciálních atrakcí. Tyto byly většinou ve zvýhodněných cenách nebo zcela
zdarma.
Návštěvníci Vranovska, ale i obyvatelé místních obcí, mohli například navštívit historické i technické
památky, vyslechnout varhanní koncert, zúčastnit se některé z vycházek s průvodcem, občerstvit se některým ze slavnostních menu, projet se lodí, vypůjčit si elektrokola a sportovní potřeby nebo se s dětmi
zapojit do některé ze zajímavých soutěží. Velké oblibě se opět těšil kolový vláček, který zabezpečoval
přepravu mezi náměstím, zámkem a přehradou. Možná by stálo za úvahu, kdyby se provoz vláčku rozšířil
i na některé další exponované mimosezonní víkendy.
Při srovnání dubnových a květnových víkendů je patrno, že návštěvnost Vranova nad Dyjí byla při zahájení sezony 2. nejvyšší (předčil ji jen prodloužený víkend 8. - 10.5.). V tomto ohledu akce splnila svůj cíl.
Do budoucna je však třeba přilákat více hostů, kteří by setrvali v naší lokalitě celý víkend, nejen 1 den.
Poděkování za podporu při zahájení sezony náleží Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska, Městysi
Vranov nad Dyjí a mnoha subjektům, které se aktivně podílely na víkendovém programu.
V příštím roce je předběžně jako centrum zahájení sezóny plánován Bítov, kde by měl být zahájen provoz
místního minipivovaru.
Ing. Jaroslav Ryšavý

VZPOMÍNKA NA P. JOSEFA HINTERHÖLZLA
V květnu letošního roku uplynulo 100 let od narození obětavého kněze
P. Josefa Hinterhölzla, který pocházel z našeho regionu a několik let také
působil jako farář přímo ve Vranově nad Dyjí. V církevních dějinách 20.
století bude jeho jméno uváděno ve spojení s fenoménem tzv. „skryté
katolické církve“ v době komunistického pronásledování.
Josef Hinterhölzl se narodil 16. května 1915 v česko-německé rodině železničního výpravčího v obci Šumná (čp. 8) nedaleko Vranova nad Dyjí,
patřící do farnosti Štítary. Mateřskou řečí maminky byla němčina, tatínek
mluvil více česky a po návratu z první světové války přihlásil celou rodinu
k české národnosti. Josef byl nejstarší ze tří dětí, měl ještě bratra Ericha
a sestru Markétu. Rodina se posléze přestěhovala do Znojma a Josef zde
absolvoval české gymnázium Dr. Karla Polesného. Své povolání ke kněžství
Josef rozpoznával již zde, mimo jiné díky profesoru náboženství P. Ludvíku
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Kirschovi. Celá Hinterhölzlova rodina měla ve zvláštní úctě sv. Terezii od Ježíška, jíž také Josef vděčil za
své kněžství. Po maturitě na gymnáziu Josef vstoupil do kněžského semináře v Brně a studia teologie
dokončil v Praze. Na kněze jej vysvětil brněnský biskup Mons. Josef Kupka v katedrále na Petrově dne
5. července 1939.
V kněžské službě zpočátku působil jako kaplan v Troubsku, v Tuřanech u Brna, v Brně u sv. Tomáše
a v brněnských Ivanovicích. Roku 1949 se stal farářem ve Vranově nad Dyjí poblíž svého rodiště. Za jeho
působení byla např. přemístěna na prostranství za kostel kamenná socha Madony s Ježíškem, opravena
rotunda sv. Ondřeje, v interiéru kostela umístěn starý kříž, restaurovány oltářní obrazy aj. Protože se ve
Vranově hodně věnoval mládeži a byl podezřelý z toho, že napomáhá lidem k útěku za hranice, byl roku
1956 přeložen do vsi Jamné u Jihlavy. Této farnosti pak P. Josef Hinterhölzl věnoval většinu svého kněžského života. Po dvaceti letech, roku 1976, odtud na čas odešel do Brna-Lískovce, kde mu byl v letech
1981-84 odebrán státní souhlas. Z obavy, že komunistický režim bude katolickou církev dále likvidovat,
docházelo k tajným svěcením kněží a biskupů. Jedním z tajných biskupů se stal i P. Josef Hinterhölzl,
když přijal svěcení dne 4. prosince 1984 od jiného tajného biskupa, Felixe Marii Davídka. V roce 1984 se
vrátil do Jamného, kde působil jako výpomocný duchovní. Teprve v roce 1991 tu byl ustanoven farářem.
O tom, že byl biskupem pro případ přežití katolíků v ilegalitě, věděli jen jeho nejbližší přátelé.
P. Hinterhölzl přitahoval lidi svou hloubkou duchovního života, skromností a zároveň svou vlídností
a vstřícností. Zhoršený zdravotní stav ho roku 2005 jako devadesátiletého přiměl k odchodu z Jamného
do Charitního domova důchodců pro kněze na Moravci u Žďáru nad Sázavou, kde 3. srpna 2013 zemřel
(je pohřben na místním hřbitově). Ještě za jeho života mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle dne 5. prosince 2007 udělil medaili sv. Petra a Pavla za obětavou kněžskou službu.
Mgr. Jiří Černý

FATYM
Jaká byla misijní pouť ve Vranově?
V sobotu 13. 6. se ve Vranově konala celostátní misijní pouť. Celou akci spolu s biskupstvím brněnským
spolupořádala Papežská misijní díla se sídlem ve Špindlerově mlýně a FATYM. Program pro stovky dětí
i dospělých se odehrával nejen v kostele, ale i na různých místech po Vranově.
Tuto akci celostátního významu zahájil starosta Vranova ing. Lubomír Vedra. Přivítal pana biskupa Mons.
Vojtěcha Cikrleho a připomenul jeho návštěvu v roce 2011, kdy posvětil nový oltář. Vyjádřil radost
z toho, že Vranov byl vybrán pro tuto událost...
Pak už se vše rozběhlo na plné obrátky. Nejprve pan biskup při bohoslužbě všechny povzbudil, ať mají
zájem konat dobro pro druhé, a tak ať se stávají misionáři v prostředí, kde žijí. A další program byl víc než
bohatý. Za zmínku mezi koncerty stojí například vystoupení scholy z Mistřína - byl zájem i o jejich CDéčka.
Dospělí měli možnost poslechnout si i několik přednášek. Velmi upoutal misionář oblát P. Günther Eckelbauer, který vyprávěl o svých bohatých zkušenostech z let pobytu v muslimských zemích včetně Pakistánu.
Pro děti a mládež bylo připraveno putování po světadílech a každý pak mohl navštívit misijní jarmark. Do
programu byla zařazena i divadelní představení – zde se zvlášť líbili učinkující z Brna – Lerchové. U kostela
byla i výstava fotografií a další atrakce. Mezi účastníky z různých koutů země nechyběla ani osmičlenná
skupinka dětí z naší severočeské adoptivní farnosti z Jeníkova – ti byli nepřehlédnutelní...
Ke krásné a srdečné atmosféře přispělo i posezení na farním dvoře u výborného guláše a párků a také
pěkné počasí, které celou akci jen umocnilo. Účastníci odjížděli spokojeni, mnozí přímo nadšeni krásou
Vranova, kterou dříve jen tušili, a většinou si odváželi i některé zde vydávané tiskoviny a to zejména
časopis Milujte se!.
Díky všem, kteří nesou svůj podíl na realizaci tohoto nezapomenutelného dne.
P. Marek Dunda, farář vranovský
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NOC KOSTELŮ
Dne 29. 5. 2015 se na jednu noc otevřely vybrané duchovní prostory i místa, která nejsou běžně přístupná v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí. Byla to dobrá příležitost udělat něco pro ty,
kteří víru v Boha a cestu do společenství církve teprve hledají. Na začátku přivítal všechny přítomné pan
starosta Lubomír Vedra. Jako první proběhl koncert dětského kytarového souboru ZŠ Vranov n/D. Při
vyprávění Petra Žáka jsme se dozvěděli něco z historie konce II. světové války a poválečné situace ve
Vranově. Varhanní koncert Ivo Prchala nadchl všechny milovníky staré hudby, poté zájemci měli možnost
si vzácný nástroj i osobně prohlédnout z blízka. Ivo vyprávěl o historii varhan i průběhu rekonstrukce.
S historií zámku, Vranova, kostela a rotundy návštěvníky seznámila paní Zuzana Solařová. I o tuto část
programu byl velký zájem. Na úplný závěr se uskutečnila mše svatá s P. Markem Dundou. Po celou dobu
pobytu v kostele měli všichni přítomní možnost zapálit svíčku za své příbuzné a známé a vyprosit si
milosti. „Noc jako den svítí, temnota je jako světlo“ Ž 139.12
Taťjana Gajdošová
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POZVÁNKA NA DALŠÍ AKCE
Vranovská pouť 8. – 9. 8. 2015
Program:
sobota 8. 8. 2015
- v dopoledních hodinách stánkový prodej
- křest nové publikace „Vranov nad Dyjí nejen na starých fotografiích“
- po celé odpoledne ukázky soubojů – INNOMINATUS
- 13.00 – 16.00 hodin country skupina KVĚTINKA
- 17.00 – 22.00 hodin vystoupení hudební skupiny VICOMT
- 21.00 hodin
INNOMINATUS – ohňová show (inferno)
neděle 9. 8. 2015
- 9.15 hodin
poutní mše svatá – kostel Nanebevzetí Panny Marie
- 14.00 – 17.00 hodin dechový orchestr „AMATÉŘI z Dobšic“
Celá akce se opět uskuteční na hřišti SK ve Vranově nad Dyjí.

16. 5. 2015 proběhl zájezd na zahradnickou výstavu HOBBY do Českých Budějovic

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Za minulé období oslavili svá významná jubilea tito naši občané: Václavková Ivana, Čermák Lumír,
Pospíšil Josef, Růžičková Jana, Šulová Anna, Šimečková Marie, Železný Josef.
Krásného životního jubilea se dožila paní Květoslava Prodělalová 93 let a paní Marie Zajacová 90 let.
Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a optimismu do dalších let.
Narození: David Markovič
Rozloučili jsme se: Tomáš Motka, Květa Jelínková, Antonín Pop, Anna Hotařová
Miroslava Hanáková
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Víte, že … ???
1. Letošní masopustní průvod vynesl částku 16.921 Kč. Všem, co přispěli, patří velký dík. Peníze byly použity na dětský den a jiné prospěšné aktivity.
2. Městys Vranov přispěl na zbudování Baby-boxu ve Znojmě. První
dítě v republice bylo do babyboxu umístěno 17. 2. 2005, od té doby
bylo v různých městech zřízeno již 65 babyboxů, kde našlo nový život již 123 dětí. Jde o jedno z nejušlechtilejších opatření v této době
morální a sociální bídy.
3. Bylo v archivech dohledáno, komu je zasvěcená kaplička v polích na
pravém břehu Dyje, na tzv. skalce. Kaplička je zasvěcená sv. Tekle.
Jméno Tekla se často objevuje v rodovém ženském jméně Althannů.
4. Studenti Střední školy umění a designu z Brna věnovali městysi Vranov n/D jednu ze svých soch, kterou zhotovili ze dřeva během týdenního školícího pobytu. Sochali v zahradě místní knihovny.
5. Na zámku v galerii na prvním nádvoří bude po celou letní sezonu výstava italského malíře Giovani Mario Monsorna, který v letech
1820-1821 dokumentoval kresbami zdejší krajinu. Je dobře výstavu
navštívit a vidět Vranov na dokumentech z této doby.
MUDr. Alena Horná

O VRANOVĚ V DÁVNÉ DOBĚ …
Vážení spoluobčané!
Těší mě, že mnoho Vranováků má zájem o zdejší památky a jejich osud, proto ráda přispívám do zpravodaje sdělením, které jsem zmínila 19. března na svátek sv. Josefa, kdy byl slavnostně odhalen opravený
gotický oltář v kapličce sv. Josefa - na křižovatce pod benzínovou pumpou.
Část Vranova, která patřila k nejstarším částem podzámčí, se jmenovala Leopoldstadt. Jde o oblast na
pravé straně řeky Dyje.
Zřejmě na tomto místě v pradávnu byl první hřbitov. Ze zachovaných vzácných zápisků ve farské kronice
je napsáno latinsky na str. 14: překlad: „v r. 1645 byli v červnu a červenci Švédové poraženi, jen několik
málo z nich bylo pochováno na hřbitově. Protože hřbitov nemohl všechny nebožtíky pojmout, byli zbylí
mrtví svěřeni zemi do jedné jámy u kříže.“
Na str. 256 farské kroniky je německy zapsáno: „v červnu 1822 byla ve vranovské farnosti biskupská
visitace, která přišla kontrolovat, zda jsou naplněna nejvyšší vydaná nařízení, jimiž bylo poručeno zrušit
všechny hřbitovy, které se nalézaly uprostřed obcí.“ Rozkazu nebylo uposlechnuto, a tak o dva roky
později v r. 1824 se sešlo ve Vranově několik komisí a z jednání vzešel neodkladný příkaz k „zkasírování“
tehdejšího hřbitova a zřízení hřbitova nového. Nepochybně šlo o starý hřbitov uprostřed Leopoldstadtu
s hromadným hrobem padlých švédských vojáků.
Svěcení nového hřbitova se konalo 19. neděli po sv. Duchu, a to 2. října 1825 ve tři hodiny odpoledne za
účasti mnoha procesí věřících i ze sousedních osad. Přítomni byli tehdejší farář vranovský Josef Nontwig,
kaplan ze Starého Petřína a kooperátor augustiánského kláštera na Starém Brně.
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Je uvedena i cena za vysvěcení hřbitova a slávu s tím spojenou, což stálo 3 zlaté a 6 krejcarů. Zápis ve
farské kronice je uveden v jazyce německém. Nový hřbitov se nacházel u kostela a první, kdo zde byl
pochován, byl sedlák Joan Fuchs z domu č. 53., což je stavení na Mlýnské ulici, kde nyní bydlí Kocholovi.
Hřbitov u kostela sloužil do r. 1906, poté byl otevřen hřbitov nový na místě o rozloze tak, jak jej známe
dosud, u silnice k Lančovu. Tolik z historie pohřebnictví ve Vranově, což má blízký vztah ke kapličce sv.
Josefa.
Sv. Josef z Nazareta, snoubenec Panny Marie, který byl papežem Piusem IX. prohlášen za patrona celé
církve je ochráncem manželství, rodin a dětí. Je pomocníkem řemeslníků a umírajícím v hodině smrti.
Pan Josef D o r é, zdejší malíř, významná osobnost spojená s historií vranovské keramičky, ale i kulturního života ve Vranově, se narodil v r. 1805 ve Francii. Jeho otec byl vojenským vychovatelem hraběte
Stanislava Mniszka, a tak se s tatínkem pan Doré dostal v r. 1830 do Vranova, kde žil téměř 50 roků,
a to až do své smrti v r. 1878. Snad proto, že se jmenoval pan Doré Josef, snad proto, že sv. Josef je
patronem rodin, které přišly o své blízké v nesmyslné válce, rozhodl se pan Josef Doré zbudovat kapličku
na místě společného hrobu švédských vojáků. Nikdo, včetně památkářů, kteří na vše přísně dbají, a tím
ztěžují stavební snažení místních, až do března tohoto roku netušil, o jakou vzácnou památku se jedná.
Kaplička je majetkem obce, a tak, když bylo zahájeno řízení o vykácení přestárlých kaštanů v těsné blízkosti stavby, byl revidován i oltářík. Restaurátorské práce se ujal pan Ryšavý Jiří, jenž objevil keramické
tabulky, o kterých nikdo dosud nevěděl a které mají hodnotu pokladu.
Zur Ehre Gottes…..

Ke cti Boží věnováno od Jos. Dorého. Továrna-Buchhalt… ve Vranově v r. 1866.
Druhá keramická tabulka má napsáno:
Dieser Altar…

Tento oltář byl zhotoven a namalován samotným dárcem.
Nepochybně keramické tabulky jsou z dílny vranovské keramičky.
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Na zadní straně oltáře bylo datum r. 1927 a zmínka, že v tomto roce byl oltář opraven zřejmě místním
dobrovolníkem.
Kaplička sv. Josefa se tak stala jednou z nejcennějších památek bohaté historie Vranova.
Slavnostního odhalení opraveného oltáře se zúčastnilo překvapivě mnoho lidí, téměř všichni se srdečně
vítali s paní Sapíkovou, která se o kapličku starala po mnoho let, než odešla do domova důchodců. Starosta paní Sapíkové poděkoval za roky péče o tuto památku, cenné však pro všechny bylo setkání se starou spoluobčankou. Je dobře, že se nezapomíná na lidi, kteří byli mnoho let součástí života ve Vranově.
Ryšavý Jiří – místní výtvarník provedl opravu oltáře bez nároku na finanční vyrovnání za materiál a práci.
MUDr. Alena Horná
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PROGRAM

XXXIII. ROČNÍKU

Středa
8. července

DIVADLO EXULIS. Divadelní adaptace slavného románu Paula Févala „Hrbáč“. Rytíř Lagardère se v přestrojení za hrbáče snaží pomstít smrt
svého přítele. Dobrodružný příběh pro publikum každého věku.
Místo: Sál předků. Začátek v 19.30 hod a v 21.30 hod. Vstupné: 100,-Kč, děti do 15 let zdarma.

Čtvrtek
16. července

FLERET, POZDNÍ SBĚR a FOLK TEAM. Tři hudební skupiny na pomezí folku, country, jazzu a rocku. Koncert je rozdělen do tří
padesátiminutových bloků s vzájemným propojením.
Místo: první nádvoří zámku. Začátek v 19.00 hod. Vstupné v předprodeji: 240,-Kč, vstupné na místě 300,-Kč.

Úterý
21. července

KAREL PLÍHAL. Koncert starších a nových písní předního folkového a jazzového hudebníka spojený s podpisem CD. Program není vhodný pro děti do 12 let.
Místo: první nádvoří zámku. Začátek v 19.30 hod. Vstupné v předprodeji 180,-Kč, vstupné na místě 200,-Kč.

Středa
22. července

VARHANNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY v podání Václava Uhlíře a Václava Metoděje Uhlíře. Tvorba českých barokních a klasicistních mistrů.
Místo: farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Začátek v 19.00 hod. Vstupné: dobrovolné.

Úterý
28. července

SVÍTÁNÍ. Nápaditá instrumentace ve stylu Original Czech Music, zahrnujícím širokou škálu nástrojů s vícehlasými vokály.
Místo: první nádvoří zámku. Začátek v 19.30 hod. Vstupné: 130,-Kč, děti do 15 let zdarma.

Úterý
4. srpna

KRÁSKA A NETVOR. Divadelní představení souboru Marka Dobrodinského na motivy francouzské pohádky. Tajemný a romantický příběh
s množstvím světelných a hudebních efektů v prostorách zámku. Délka představení 50 minut.
Místo: interiéry zámku. Začátky v 19.00, 20.00, 21.00 a 22.00 hodin. Vstupné: 130 Kč,-, děti do 15 let 90,-Kč. Rezervace pouze na tel. 604 381 520 nebo
e-mail: agentura.veronika@centrum.cz.

Středa
5. srpna

VARHANNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY v podání Ivo Prchala. Skladby německých a italských barokních mistrů.
Místo: farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Začátek v 19.00 hod. Vstupné: dobrovolné.

Středa
12. srpna

VARHANNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY v podání manželů Kubátových. Skladby starých českých kantorů v kontrastu s německými duchovními áriemi.
Místo: farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Začátek v 19.00 hod. Vstupné: dobrovolné.

Čtvrtek
20. srpna

SNY JINDŘICHA VIII. v podání Hoffmannova divadla. Kabaretní leporelo s písněmi Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra.
Místo: první nádvoří zámku. Začátek v 19.30 hod. Vstupné: 130,-Kč, děti do 15 let zdarma.

Čtvrtek
27. srpna

JANA RYCHTEROVÁ - TWO VOICES. Vážně nevážná hudba velkých klasiků s humornými texty písničkářky. Duo s třemi účinkujícími představuje
žánr „Crazy Classic“. Místo: první nádvoří zámku. Začátek v 19.30 hod. Vstupné: 130,-Kč, děti do 15 let zdarma.

EVROPSKÁ KAMENINA ZE SBÍREK UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEA VPRAZE
Výstava v bývalé kočárovně před vstupní branou do zámku přibližuje jeden z nejucelenějších a nejkvalitnějších souborů kameniny ve střední Evropě.

P O D Y J Í 1 8 2 0 . Č R T Y Z C E S T G. M. M O N S O R N A
Výstava faksimilií kreseb rakousko-italského malíře v galerii Thayana na prvním nádvoří zámku představuje krajinu Podyjí.

NÁBOŽENSKÉ OBRAZY JULIÁNY JIROUSOVÉ
Výstava v zámecké kapli Nejsvětější Trojice zahrnuje obrázky světců a další křesťanské náměty.

U pořadů v interiérech je počet posluchačů omezen. Objednávky vstupenek v pokladně zámku (tel. 515 296 215, 515 282 088 ) a dále na Infocentru ve Vranově nad Dyjí (tel. 515 296 285).
Změna programu vyhrazena !
Grafika a tisk: Tiskárna WEGATM s.r.o. Znojmo
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