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Z úřadu Městyse
…a máme tady babí léto
Podle dlouhodobé předpovědi počasí má být letošní rok teplotně nadprůměrný. Letní sezóna je již za
námi a můžeme konstatovat, že se ke spokojenosti rekreantů a podnikatelů zaměřených na cestovní
ruch podařila. Letošní extrémní teploty a velké sucho nepřály sice zemědělcům, zahrádkářům a také
vášnivým houbařům, přesto bylo počasí stálé, kvalita vody na jezeře po celou dobu dobrá, což se odrazilo na návštěvnosti, jak na pláži, tak v samotném Vranovu. Návštěvnost byla letos i vyšší, co se týče
památek a Národního parku Podyjí. I přes drobná negativa, která s sebou přináší větší koncentrace lidí,
např. drobné přestupky (vyvrácené odpadkové koše, vyvrácené značky, ničení zeleně, nadměrný hluk
apod.), problémy v odpadovém hospodářství, krádeže a jiné prohřešky, které obtěžují jednak trvale bydlící, tak také návštěvníky Vranova, můžeme být obecně s letošní sezónou velmi spokojeni. Důležité je,
aby byli také spokojeni turisté a rekreanti, prezentovali kvalitu služeb, obdivovali krásy přírody a památek, rádi se vraceli a přilákali nové návštěvníky. Díky tomu bychom mohli prodloužit sezónu. V současné
době nastává babí léto, což je obdobím déletrvajícího slunného a poměrně teplého počasí. Je to jakýmsi
vyvrcholením teplého období roku. Příroda se chystá na zimu, dozrávají poslední plody, zvěř připravuje
zásoby na zimu, podzimními barvami se barví stromy a stěhovaví ptáci se šikují a míří za teplem.
A co čeká ještě nás do konce roku? V současné době probíhá rekonstrukce místní komunikace v Junáckém údolí. Tato akce bude hotova do konce října. Vzhledem k tomu, že komunikace je poměrně úzká,
bude oboustranně neprůjezdná. Občané bydlící v této lokalitě budou o postupu prací informováni, aby
mohli včas reagovat na vzniklou situaci. Věřím, že budou zdejší bydlící tolerantní a pochopí nutnost
vzniklých omezení. Důležitý je výsledek celého projektu. Další akcí, která je dotována Jihomoravským
krajem, je oprava sochy sv. Nepomuka, která bude hotova do konce listopadu. Částku 800.000 Kč jsme
dostali rovněž z JMK na vybudování výtahu na zdravotním středisku. Tento projekt musí být ukončen
do 30.6.2016. Naší snahou je, abychom to zvládli ještě v letošním roce. Vše je však závislé na lhůtách
výběrového řízení, stavebním povolení a dalších okolnostech, které nelze ovlivnit. Ještě letos musí naši
hasiči nechat opravit nadstavbu požárního vozidla TATRA 148 CAS 32 – montáž nové ocelové nádrže
v celkových nákladech 347.700 Kč. Dotace na tuto akci z JMK činí 245.000 Kč. Jinak nás čekají běžné
podzimní práce, jako je sekání trávy, úklid, různé zednické práce apod. Protože máme šikovné a schopné
pracovníky, většinu prací zvládneme včas a ke spokojenosti našich občanů. Úplně všechno se však nedá
stihnout a zvládnout, a proto, aby byl Vranov hezký, záleží na každém z nás, jaký si udělá pořádek před
vlastním domem a nečeká, až to udělá někdo jiný.
Ing. Lubomír Vedra
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Kaplička sv. Tekly
Na konci minulého roku jsme z dotace Ministerstva pro místní rozvoj
a naší spoluúčasti opravili kapličku nad jezerem pravého břehu řeky
Dyje. Letos na jaře jsme dodělali drobné opravy a instalovali do ní
keramickou plastiku. Na informační cedulce, která je na ní instalována, je mimo jiné uvedeno, že kaplička sv. Tekly je z r. 1834, z období
hraběnky Heleny Mnizskové. Nese jméno po sv. Tekle, patronce umírajících, a je často součástí rodových ženských jmen Althannů. V kronice
zdejší farnosti byla nalezena zpráva o zbudování Božích muk v překladu „Roku 834 byla ve Vranově postavena nová Boží muka na břehu
řeky Dyje ke cti sv. Tekly, nákladem nejvznešenější hraběnky Heleny
Mnizskové, rozené kněžny Lubomírské“. Keramickou plastiku sv. Tekly
zhotovil ak. sochař Zdeněk Maixner na návrh a za sponzorství paní
MUDr. Aleny Horné.
Foto Ing. Lukáš Vedra

Vážení spoluobčané!
Kdo byl na veřejné schůzi zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí konané dne 9.9. 2015, dozvěděl se,
že rada schválila a zastupitelstvo jednomyslně souhlasilo s finančním příspěvkem pro Oblastní charitu
ve Znojmě.
Mnozí z nás mají pojem Charita spojován s Tříkrálovou sbírkou, na kterou většina z nás štědře přispívá,
takže v okresním měřítku jsme každý rok na čestném předním místě ve štědrosti finančního příspěvku.
Jaká je to organizace a jak funguje, se vám v krátkosti pokusím objasnit, protože mám zájem, abyste
byli informováni o možnostech a široké nabídce služeb, které Charita poskytuje.
Osobně, jako venkovský praktický lékař v odlehlých příhraničních vesničkách, si nedovedu představit, že
bych péči o své pacienty zvládala bez obětavé pomoci sester z této instituce.
Převazy nehojících se bércových vředů, péče o střevní vývody, výměna katetru u starých mužů při
zbytnění prostaty, péče o rozpadlé proleženiny, převazy pooperačních ran, zajištění potravy atd., to vše
svědomitě zajišťují sestry Charity, která má své sídlo ve Znojmě na Dolní České. Ředitelem je pan Mgr.
Evžen Adámek.
V roce 2014 se sestry postaraly o 1326 pacientů, z toho 1031 bylo starších 65 let. Péči poskytuje na
celém okrese 16 zdravotních sester, které celkem provedly 44.000 návštěv, mají k disposici 16 automobilů a celkem najeli 280 035 km. Jde o záplavu čísel, já ale za každým číslem vidím svého pacienta, za
kterým v sobotu i v neděli obětavě jezdí sestra a poskytuje mu patřičnou péči. Umím to zvláště ocenit,
když znám útrapné a v zimě nesjízdné silnice do mého odlehlého obvodu v Bítově, či Uherčicích.
Velkým přínosem je možnost zapůjčení zdravotnických pomůcek na nezbytně nutnou dobu.
Méně je již známá aktivita této organizace pro postižené spoluobčany a to od 7 – 64 let, kdy se denní
stacionář sv. Damiána stará o postižené lidi na invalidním vozíku, děti s mentálním postižením mají svůj
tvůrčí program i zábavu v atelieru Samuel.
Domov pro matky a otce v tísni na Mašovické ulici č. 2 poskytlo pomoc 35 matkám, 4 otcům a 84 dětem. Kdo má spořádanou rodinu, těžko pochopí úlevu, s jakou první noc a den tráví klienti, zvláště děti
v tomto zařízení.
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Tereza je služba pro pomoc obětem domácího násilí, kterého v dnešní době hrůzně narůstá. Byla poskytnuta pomoc téměř 929 obětem v řešení tíživé situace.
Dílna sv. Kláry se stará o lidi s duševním onemocněním, kteří se těžko uplatní v pracovním zařazení. Sídlí
na Mikulášském náměstí l2, vyrábějí krásné drobnůstky a užitečné věci, které se na různých výstavách
prodávají.
Klub COOLNA Znojmo má heslo: „ Tam, kde ostatní končí, my začínáme“ - své sídlo má klub na Masarykově nám. 21 a je určen pro mládež od 11 – 26 let, kteří nevědí, co s volným časem, „poflakují“ se po
městě, zažívají nepříjemnou životní situaci ve škole, v rodině, s kamarády. Příchod a odchod zájemců je
neomezený, mládež je ale pod dohledem zkušených poradců a pracovníků, je zde přísný zákaz alkoholu,
drog, kouření a šikany.
Klub byl založen 21.2. 2009, jen v r. 2014 zde vyhledalo pomoc 190 uživatelů a byla jim poskytnuta
pomoc a péče v 2 943 případech.
Pomoc pro Ukrajinu funguje již 15 let, zpočátku šlo o podporu dětských domovů rodinného typu na
Zakarpatí. Nyní je zde situace velmi nepřehledná, pomoc ale funguje stále, v r. 2014 např. byla pomoc
poskytnuta 28 osobám při financování operací a léčebných výloh.
O Tříkrálové sbírce není třeba se zmiňovat, v r. 2014 bylo vybráno 1 milion 690.606 Kč. Do terénu vyšlo
441 skupinek s 1.323 koledníky.
Rozdělení vybraných peněz má svá pravidla: 65% zůstane pro oblastní Charitu na její činnost, 15% se
posílá do Brna na Diecézi, 10% je určeno na humanitární pomoc v zahraničí, 5% na projekty Charity ČR
a 5 % je režie sbírky.
Mé sdělení je poněkud dlouhé, plné čísel, účelem však je, abyste se zamysleli nad tím, kolik je kolem nás
lidí, kteří potřebují pomoc, radu, odbornou péči a nevědí, kam se obrátit.
Služby Charity jsou nedocenitelné a přesto pro všechny dostupné, jak je patrné z čísel, která napovídají,
kolik lidí pomoc vyhledalo a kolik lidí bylo v odborné péči.
Tato organizace funguje od 15. února 1993, sídlo má na Dolní České l, Znojmo a má za sebou obrovský
kus záslužné práce pro spoluobčany, kteří nemají to štěstí těšit se plnohodnotnému zdraví.
Č.u. u Komerční banky a.s. je 107 – 4585900247/ 0100 .
Na toto konto přispěla i naše obec, protože oceňuje služby, které poskytuje Charita našim spoluobčanům. Všem pracovníkům Oblastní Charity Znojmo patří velký dík.
MUDr. Horná Alena

Soutěž SDH Vranov n/Dyjí v Šafově
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Nový školní rok byl slavnostně zahájen 1. září za přítomnosti pana starosty, pana faráře a zástupce
Policie Vranov nad Dyjí pana Dušana Podsklana. Přivítali jsme 16 prvňáčků. Celkem má škola 118 žáků
v 9 třídách.

Složení učitelského sboru se nezměnilo.
PŘIDĚLENÍ TŘÍD A TŘÍDNICTVÍ
1. ročník			
p. uč.
2. ročník 		
p.uč.
3. ročník			
p.uč.
4. ročník			
p. uč.
5. ročník			
p.uč.
6. ročník
		
p.uč.
7. ročník
p.uč.
8. ročník
p.uč.
9. ročník
p.uč.

Mgr. Kateřina Ganzwohlová
Mgr. Lubor Durda
Mgr. Martina Hrůzová
Mgr. Marcela Holíková
Mgr. Stanislav Ganzwohl
Bc. Ladislav Fiala
Mgr. Kateřina Ducár Ondrůjová
Mgr. Martina Jedličková
Ing. Milana Zuhlová

Na naší škole pracují 2 asistentky pedagogů, a to paní Dagmar Větříčková a Lenka Bláhová.
1. oddělení školní družiny opět povede p. vych. Dagmar Hromadová, 2. oddělení slečna Lenka Bláhová.
Provoz školní družiny zůstává do 16 hodin. ŠD navštěvuje 50 žáků.
V letošním školním roce nabízíme žákům následující zájmové útvary:
Mgr.ČERNOŠKOVÁ Zdeňka Recitační
Mgr. POLLÁKOVÁ Nataša
Pěvecký
Mgr. SIGMUNDOVÁ Kateřina Hudební
Gymnastika
Mgr. DURDA Lubor
Florbal, Hudební
Mgr. HRŮZOVÁ Martina
Dyslektický
Ing. ZUHLOVÁ Milana
Nj konverzace
Mgr. GANZWOHL Stanislav Gymnastika

II. st.
I., II. st.
I., II. st.
I. st.
I., II. st.
I. st.
II. st.
II. st.

Mgr. JEDLIČKOVÁ Martina
Mgr. ONDRŮJOVÁ Kateřina
HROMADOVÁ Dagmar
Mgr. HOLÍKOVÁ Marcela
Bc. FIALA Ladislav
VĚTŘÍČKOVÁ Dagmar
Mgr. NOVÝ Miloš

M pro 9.ročník
Školní časopis, Dyslektický II. st.
Šikovné ruce, Kreativní tvoření I. st.
Informatika, Kuchtění
I. st.
Informatika
II.st.
Taneční
I., II.st.
Rybářský (od 3.roč.) + II. st.

Mgr. Zdeňka Černošková, ředitelka školy
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Sport ve škole
Fotbalová přípravka SK Vranov nad Dyjí
Naši nejmladší fotbalisté úspěšně zahájili sezónu 2015/2016. Celkově po osmi odehraných soutěžních
zápasech mají na svém kontě 5 vítězství, 2 prohry a 1 remízu. Fotky, podrobnosti a další zajímavosti
najdete na školních stránkách www.zsvranov.zde.cz v kapitole „Bonus“ a „Fotbalová přípravka“.
Mgr. Lubor Durda

Fotbalisté starší přípravky SK Vranov nad Dyjí v Blížkovicích, kde v sobotu 19. září získali plný počet bodů
po vítězstvích 4:3 nad družstvem Únanova a 8:0 nad družstvem Hlubokých Mašůvek.

Hamerské posvícení
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Fotografie z křtu nové knihy
„Vranov nad Dyjí nejen na starých fotografiích“
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Fotografie
Vranovské pouti
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Fotografie
Spanilé jízdy seniorů
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Nový školní rok v mateřské škole     
Září a s ním nastupující nový školní rok zaznamenal v mateřské škole mnoho změn. Největší změnou je
snížení počtu dětí z 28 na 22. Důvodem je klesající počet narozených dětí ve Vranově nad Dyjí. Mateřskou školu navštěvují všechny děti z Vranova nad Dyjí a blízkého okolí, které dovršily věk 3 let. Zapsané
máme i dvě děti dvouleté. Pouze 1 dítě přešlo z rodinných důvodů do jiné mateřské školy. Pozitivem
nižšího počtu dětí je možnost většího zaměření učitelek na individuální práci s dětmi tak, aby nebyla
opomíjena žádná věková kategorie dětí. Náročnější jsou pobyty s dětmi venku, neboť u dětí je vždy
pouze jedna učitelka. Ale ani tato skutečnost nás neodradí od spousty akcí, které s dětmi v blízké době
plánujeme. V září pojedeme na soukromou farmu ke Karáskům do Vratěnína, do Znojma zase na akci
Jih. muzea „Hradem s princeznou“ a „ Jak se staví dům“. V listopadu nás čeká nejen „Tvoření z dýní
„ a „Rozloučení se sluníčkem“, ale všichni pojedeme do divadla na představení p. Uhlíře, abychom se
potěšili jeho písničkami a některé se třeba i naučili. Čeká nás i báječné dopoledne s tetou Bertou, která
nám připraví spoustu překvapení a zážitků v přírodě. Na školní zahradě si připravíme „zdravé mlsání“
z ovoce, které si děti samy vypěstovaly. Je to pouze zlomek aktivit, které nás budou provázet každým
dnem v tomto nejbarevnějším období roku.
Snížení počtu dětí se bohužel odrazilo i na sníženém úvazku pro provozní zaměstnance a školní jídelnu.
Do důchodu odešla vedoucí stravování paní Blahušová. Celý kolektiv mateřské školy jí tímto děkuje za
dlouholetou dobrou spolupráci a dobře odvedenou práci ve školní jídelně. Vedoucí školní jídelny je paní
Polívková, která pro tuto práci splňuje kvalifikační předpoklady. Na místo školnice nastoupila paní Petra
Prathová.
Cílem celého kolektivu mateřské školy je připravit dětem čisté, o zážitky obohacené a podnětné prostředí, ve kterém se jejich individualita bude rozvíjet tím správným směrem.
Iva Mahrová, ředitelka MŠ
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„Tvoříme kytici lučních květů“
19. září proběhla v Galerii Thayana na zámku tradiční květinová dílna

foto Mgr. Iveta Černá
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ZÁMEK
Hodnocení letní sezóny na zámku
Již od začátku zahájení turistické sezóny v dubnu letošního roku bylo možno sledovat mírný nárůst
návštěvnosti, který se projevil i v hlavních letních měsících, kdy děti mají prázdniny a většina obyvatel
čerpá dovolenou. Lidé přicházeli i v období abnormálních veder, a to alespoň dopoledne, neboť odpoledne už vydržel jen nepatrný počet těch nejodhodlanějších. Návštěvnost na první prohlídkový okruh činila
v červenci celkem 13 810 osob, což je téměř o 15% více než v předchozím roce; v srpnu pak 14.007
osob, což je téměř o 7% více. V červenci a srpnu byla denně vydána vstupenka v průměru 515 lidem,
přičemž absolutně nejvyšší počet byl zaznamenán dne 14. července (936 osob), nejnižší počet dne 2.
července (220 osob). Z cizojazyčných výkladů byl tradičně největší zájem o německý jazyk, poté méně
o jazyk anglický a polský, a vzácněji návštěvníci požádali o texty francouzské, italské, maďarské nebo
ruské. V návštěvní knize lidé vyjadřovali zápisy spokojenost zejména s celkovou „nádherou“ zámku,
s průvodci a s květinovou výzdobou.
Velmi hojně byla navštěvována výstava vedut z Podyjí italsko-rakouského malíře Giovanni Maria Monsorna, která byla přístupná zdarma. Vyšší návštěvnost oproti loňskému roku vykázala i výstava „Ještěři
a plazi“, jež má samostatný režim. V rámci zakoupení vstupenky do interiérů zámku pak byla nabídnuta
i výstava „Evropská kamenina“, v tomto případě jako bonus zdarma. V porovnání s hlavní prohlídkovou
trasou zaznamenala – jako obvykle -menší návštěvnost zámecká kaple, která je přístupná samostatně
(v jejích bočních prostorách byla letos instalována výstavka náboženských obrázků Juliany Jirousové).
Pod správu Státního zámku patří i zřícenina Nového Hrádku u Lukova, kam přicházelo denně v průměru 60 návštěvníků, přičemž maximum bylo zaznamenáno dne 22. srpna (142 osob). Celkový počet za
červenec dosáhl 1901 osob, za srpen 2004 osob. Oproti loňskému roku i zde je patrný nárůst, cca o 7%
v červenci a o 6% v srpnu.
V rámci 33. ročníku Vranovského kulturního léta byla uspořádána dvě divadelní představení, čtyři koncerty folkové hudby a tři koncerty duchovní hudby (ty se konaly ve farním kostele). Nejvíce posluchačů
a diváků přitáhl trojkoncert skupin Fleret + Pozdní sběr + Folk team, dále koncert Karla Plíhala a divadelní představení Marka Dobrodinského „Kráska a netvor“, odehrávající se v interiérech zámku.
Mgr. Jiří Černý, kastelán SZ Vranov nad Dyjí

Vranovské kulturní léto

Návštěvníci zámku překonávali abnormálně
vysoké teploty.

Scéna z divadelní hry „Kráska a netvor“
na zámku
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Několik sochařských zajímavostí ze zámku
Na uměleckohistoricky přebohatý komplex hradů a zámků lze nahlížet
z mnoha úhlů pohledu, a to se zaměřením na různé speciální oblasti
tvorby (např. fortifikace, architektura, malířství, kamenictví, keramika,
nábytek, nástěnná malba, porcelán, textil atd.). Protože při jednorázové prohlídce tak bohatého objektu, jakým je Státní zámek Vranov nad
Dyjí, se zpravidla snažíme alespoň o základní orientaci a zachycení celkového dojmu, nezřídka nám mohou uniknout některé zajímavé detaily
a informace. V tomto prvním, stručném popularizačním příspěvku se
zastavíme u některých sochařských děl, která stojí za pozornost. V zámeckém areálu, včetně reprezentativních interiérů, jich můžeme spatřit
celou řadu. Pocházejí z časového rozpětí od baroka až po historismus
19. století a mnohá z nich čerpají náměty z antické mytologie.
První z nich jsou dobře známá a často se vyskytují na fotografiích a pohlednicích vranovského zámku. Sousoší „Zápas Herkula s Antaiem“ je monumentální barokní sochařská práce u vstupního schodiště
do Sálu předků. Představuje siláka Herkula (též Herakla), jak zvedá do
výše pasu libyjského obra Antaia. Herkules, nejslavnější řecký hrdina,
byl synem boha Dia a Alkméné z lidského pokolení. To, že Herkules
drží Antaia nad zemí, není náhoda; přemohl jej právě díky tomu (obr
totiž načerpával sílu z matky Země). Podle dosud předávané informace
se jedná o dílo císařského sochaře Lorenzo Mattielliho z doby po roce
1720, které císař Karel VI. věnoval hraběnce Marii Anně Althann-Pignatelli. Pro značnou hmotnost a rozměry (jedná se o jedny z největších kamenných figur v českých zemích) byly prý vápencové sochy
dovezeny z Vídně na Vranov v zimě na saních. Oprávněnost připsání
autorství Mattiellimu však někteří odborníci zpochybňují; historik umění
Miloš Stehlík je řadí do produkce umělce z okruhu vídeňského sochaře Johanna Christopha Madera s datací kolem roku 1720, Ingeborg
Schemper-Sparholzová uvažuje o osvědčené dílně Tobiáše Krackera,
autora soch v Sálu předků.
Protějškem předchozího sousoší je výjev „Aeneas vynáší z hořící
Tróje svého otce Anchísa“. Představuje bájného prapředka Římanů
Aenea ve vojenském úboru, jak nese na ramenou svého starého otce
z hořícího města Tróje (podle Vergiliova eposu z 1. stol. př. Kr.). O autorství a původu soch platí totéž, co u předešlého.
Obě sousoší zdůrazňují vstup do Sálu předků a pohledově oživují prostranství hlavního nádvoří. Není vyloučeno, že skulptury byly původně
určeny pro císařský dvůr ve Vídni, nicméně je velmi pravděpodobné,
že s nějakými sochami se počítalo pro vranovské průčelí již v celkové
koncepci. Na plánu z let 1710-20 jsou totiž zakresleny podstavce pro
sousoší, tedy ještě před tím, než bylo navrženo samotné schodiště.
Další sochu, u níž se zastavíme, nalezneme v interiéru proslulé zámecké budovy, do níž vstoupíme po kamenném schodišti mezi zmíněnými
mytologickými sochami. Skulptura Michaela Adolfa I. Althanna je
jednou z deseti postav zasloužilých členů rodu Althannů v nice Sálu
předků, v pořadí osmá. Znázorňuje významnou historickou postavu
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Michaela Adolfa I., narozeného roku 1574 v dolnorakouském Murstetten a zemřelého roku 1638 ve Vídni. Roku 1610 byl povýšen do
hraběcího stavu. Socha jej představuje oděného v brnění a řádový
plášť, s charakteristickým límcem a s manýristickým kloboukem na
hlavě. Na levé straně jeho pláště si jen pozorné oko povšimne reliéfu
kříže, v jehož křížení břeven je zobrazena Kristova trnová koruna.
Císařský generál, velitel pevnosti v uherské Ostřihomi, získal zásluhy
pro habsburskou monarchii zejména v obranných válkách proti Turkům a podporováním katolické církve. Sám byl konvertitou, v dětství
byl vychován v luteránské konfesi, pod vlivem zvláštního zážitku
u kříže na Karlově mostě v Praze ve svých 24 letech přijal katolickou
víru. Na paměť svého obrácení ustanovil, aby všichni mužští potomci
rodu měli –podle jím zvláště uctívaných světců sv. Michaela a Panny
Marie- vždy jedno z křestních jmen Michael, a potomci v ženské linii
jméno Marie (není náhodou, že v zámecké kapli jsou těmto světcům
zasvěceny oba boční oltáře). Michael Adolf založil roku 1616 jezuitskou kolej v Kremsu na Dunaji a roku 1624 následující v Jihlavě,
v Komárně a ve Znojmě, čímž významně podpořil šíření katolické
víry a vzdělanosti. Byl též spoluzakladatelem Řádu křesťanského
rytířstva Panny Marie a sv. Michaela (roku 1618 v Olomouci), který
měl napomáhat čelit turecké invazi a vykupovat křesťany ze zajetí.
Michael Adolf Althann
Socha je stejně jako ostatní figury Sálu předků zhotovena z eggenburgského pískovce, potaženého bílým štukem a pochází z období cca mezi lety 1690-95. Za autora je považován vídeňský sochař
TobiasKracker mladší. V nápisové kartuši hlásá latinský nápis motto „UNUS DOMINATUR IN OMNES“
(Jediný vládne nade všemi) a jmenuje funkce a zásluhy Michaela Adolfa. Sestava deseti Althannů, od
legendárního Gebharda z Thannu ze 4. století, přes zmíněného Michaela Adolfa I. a další, až po stavebníka vranovského zámku Michaela Jana II. z Althannu (1643-1701/02), je zasazena do ikonograficky
nesmírně bohaté kompozice, jejíž výklad by si zasloužil samostatné zastavení.
Základní použitou literaturou jsou zejména tyto práce: Horky: Michael Adolph Graf von Althann, Herr in
Murstetten und Goldburg, in Brünner Wochenblatt zur Beförderung der Vaterlandskunde, zur Belehrung
und Unterhaltung, 1825, s. 337-338, 343-344; Kolektiv: Sál předků na zámku ve Vranově nad Dyjí, Brno
2003 a Thomas Winkelbauer: Fürst und Fürstendiener. Gundaker von Liechtenstein. Ein Österreichischer
Aristokrat des konfessionellen Zeitalters. Wien, München, Oldenbourg 1999.
Mgr. Jiří Černý

Zhodnocení letní sezóny ze strany ubytovatele
Letos se potvrdil trend zvýšeného zájmu o dovolenkové pobyty v tuzemsku a potažmo tedy i na Vranovsku. To se týkalo nejenom prázdninového období, ale i mimosezónních pobytů. Zájem byl umocněn
i dobrým počasím. Kromě vyššího zájmu hostů nebyl průběh sezóny výrazně odlišný od předchozích
let. Návštěvníci Vranovska si však ve větší míře všímali kvality služeb, ochoty a profesionálního přístupu
pracovníků restaurací a dalších služeb. Mnohdy stačila jen malá drobnost, která pak pokazila celkový
dobrý dojem z dovolené. Naštěstí těchto negativních zkušeností nebylo mnoho.
Patrně bude letos většina ubytovatelů s obsazeností svých zařízení i s vyzněním celé sezóny spokojena.
Ing. Jaroslav Ryšavý - ubytovatel
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FATYM
Přijede Mohamed al-Saíd al-Músáví

Asi většina z našich čtenářů ví, že na faře ve Vranově je i redakce Tiskového apoštolátu A.M.I.M.S.
Některé tiskoviny asi znáte. Zmíním jen časopis Milujte se!, černobílé brožurky a v posledních letech
i brožurky s barevnou obálkou. Od r. 1997 se podařilo vydat už víc než 100 různých titulů, některé
i v mnohatisícových nákladech. Za každou z těchto knih je mnoho práce a obětavosti našich spolupracovníků a spolupracovnic, kterým patří velký dík.
V poslední době se stala přímo bestsellerem nejnovější kniha s názvem Cena, kterou zaplatíš. Její příprava na vydání nám trvala několik let – zvlášť těžko se nám navazovalo spojení kvůli získání autorských
práv. Jejím autorem je totiž irácký muslim Mohamed al-Saíd al-Músáví, který konvertoval ke křesťanství.
Bylo velmi obtížné ho dohledat. Je totiž na něj vyhlášena fatva (trest smrti za odpadnutí od islámu), nyní
se skrývá někde ve Francii. A tak jsme se s ním domlouvali strašně komplikovaně přes několik prostředníků. Kniha se čte jedním dechem, a to nejen pro napínavý děj, ale především proto, že se jedná o autentický, pravdivý příběh ze současnosti. Mnozí, kterým se již dostala do rukou, si ji znovu objednávají
pro své přátele a jsou vděčni, že díky ní teď trochu víc chápou muslimy a jejich nelehké hledání pravdy.
Podmínkou pro získání autorských práv na tuto knihu byl z naší strany i příslib, že autora na týden
pozveme do ČR a připravíme pro něj přednáškové turné. Termín této návštěvy už se blíží, i když zatím
v zájmu bezpečnosti nemůže být ještě zveřejněn. S předstihem pár dnů o něm budeme informovat na
našich stránkách www.fatym.com.
P. Marek Dunda, farář vranovský

POZVÁNKA NA DALŠÍ AKCE
Městys Vranov nad Dyjí, Základní škola a Mateřská škola Vás srdečně zvou na tyto akce:
Říjen
Neděle
4.10. 2015
Drakiáda
Sobota
31.10. 2015
Svatohubertská mše
Listopad
Středa
11.11. 2015
Loučení se sluníčkem
Sobota
14.11. 2015
Martinská zábava
Pátek
27.11. 2015
Vánoční jarmark, zdobení vánočního stromu, soutěž
		
o nejlepší vánočku
Prosinec
Sobota
5.12. 2015
Čertovský rej
Neděle
20.12. 2015
Zpívání u vánočního stromu
Pátek
18. 12. 2015
Adventní koncert
Sobota
19. 12. 2015
Workshop Vazba květin na vánoční stůl
26. - 31. 12. 2015
Vánoční prohlídky zámku s tematickou výzdobou
		
a výstavou v Sále předků a kapli

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Za minulé období oslavili svá významná jubilea tito naši občané: Jan Chudíček, Marie Šenekelová, Jaroslav Diviš, Miroslav Kubiš, Marie Pustková, Petr Grund, Marie Kocholová, Leopold Plachý.
Krásného životního jubilea se dožila paní Jevdokija Prathová 91 let.
Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a optimismu do dalších let.
Narození: Matyáš Bindač, Nikolas Kovář, Jakub Jurinec

-15-

Nová kniha „Vranov nad Dyjí nejen na starých fotografiích“
V rámci vranovského posvícení se křtila nová kniha s názvem „Vranov nad Dyjí nejen na starých fotografiích“. Posláním této nové knihy není v žádném případě mapovat historii Vranova nad Dyjí. Snahou je
spíše nabídnout procházku Vranovem prostřednictvím starých a novějších, popř. současných fotografií
a pohlednic. Do historie pouze nahlížíme v několika málo momentech, jak nám umožnily přístupné zdroje. Jde mimo jiné o srovnání některých pohledů, jak Vranov vypadal dříve, v době, kdy už bylo možné
pořizovat fotografie, a jak nám ho zachycují fotoaparáty v nedaleké minulosti nebo i v současnosti.
Autorkou této knihy je Mgr. Zdeňka Černošková a fotografové Ondřej Bednařík a Milan Větříček.
•

fotografie ze křtu knihy a Vranovské pouti naleznete na webových stránkách městyse

•

tuto nevšední a zajímavou publikaci si mohou zájemci zakoupit v turistickém informačním centru ve
Vranově nad Dyjí za 249,- Kč
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