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Z ÚŘADU MĚSTYSE
Vážení a milí spoluobčané,
čas předvánoční a vánoční je pro většinu z nás obdobím zklidnění, větší pohody a díky blížícímu se konci roku
také časem k zamyšlení. V současné době se nacházíme
v polovině volebního období, a jak už bývá zvykem, bilancujeme, co se nám podařilo či nepodařilo během tohoto roku vybudovat nebo změnit. V květnu jsme kolaudovali výtah ve zdravotním středisku k ordinacím lékařů,
čímž se zlepšila dostupnost hůře pohyblivých pacientů
a starších lidí k lékařům. O prázdninách byla provedena
oprava sociálního zařízení naší základní školy. Tím se vyřešil dlouhodobý problém neutěšeného stavu sociálního
zařízení a odstranily se závady, které byly pravidelně v
zápisech z hygienických kontrol. Další velkou stavební
akcí byla oprava místní komunikace v lokalitě Hamry,
která byla rovněž úspěšně dokončena. Na tyto stavební práce se podařilo získat část ﬁnančních prostředků z
dotací. Dotace jsme také získali na provoz Turistického
informačního centra, vybavení místní knihovny a na restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem, včetně vytvoření podstavce sochy. Tato socha Madony s děťátkem
má zvláštní osud a historii. Zajímavé skutečnosti k této
vzácné soše v pojednání paní doktorky Aleny Horné na
dalších stránkách tohoto zpravodaje.

Největší dar o vánočních svátcích je ten, že můžeme
být obklopeni svými blízkými s představou hezkých chvil
strávených v kruhu rodiny. K Vánocům také patří vzpomínky na ty, kteří nás opustili natrvalo a my jim můžeme
jenom zapálit svíčku na jejich památku a v mysli se vrátit
zpět a vzpomenout, jak nám s nimi bylo dobře. Většina
lidí si do nového roku dává nějaké to předsevzetí. Bylo
by dobré, abychom i my všichni si mohli dát nějaké to
předsevzetí jako je třeba – úcta k lidem a osobnostem,
slušnost a tolerance, přijmout názory druhých a nezabývat se věcmi, které nám znepříjemňují život a uvědomit
si skutečné hodnoty života. Rovněž konec roku je příležitostí poděkovat všem občanům, kteří se zapojili do
dění v městysi, zastupitelům, zaměstnancům městyse,
příspěvkovým organizacím, představitelům spolků, podnikatelům, živnostníkům a FATYMu za spolupráci a činnost, která zviditelnila a zlepšila život v našem městysi.
Zvláště bych chtěl poděkovat Sboru dobrovolných hasičů
obce, za jejich péči a starost o životy, zdraví a bezpečnost našich spoluobčanů.
Dovolte mi, milí spoluobčané, abych Vám jménem
svým, jménem celého zastupitelstva městyse a zaměstnanců úřadu městyse upřímně popřál požehnané
Vánoce, šťastný nový rok 2017, na prvním místě pevné
zdraví, vnitřní sílu a hodně úspěchů, ať už v pracovním
či osobním životě.

Ing. Lubomír Vedra - starosta

Opravená komunikace v Hamrech
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Na podzim proběhlo na naší škole několik zajímavých akcí.
Děti ze školní družiny se zúčastnily soutěže Hra
se světlem - vytvořily pomocí papíru, barev,
krakelovacího laku a přírodnin lucernu. Se svým
výrobkem postoupily do druhého kola facebookového hlasování (foto na zadní straně zpravodaje).
V pátek 11. listopadu vystoupili naši žáci společně s dětmi z místní mateřské školy na tradiční
podzimní akci Loučení se sluníčkem.
V pátek 18. listopadu nás navštívil spisovatel
Jan Opatřil z Tišnova, který našim žákům představil svou dosavadní tvorbu a přečetl i některé
ukázky ze svých knih.
Projekt Erasmus+
První mezinárodní pracovní setkání učitelů
proběhlo 14.–16. 11. 2016 v italském městečku
Orte. Na schůzce byl nastíněn program projektu,
stanovena kritéria výběru žáků pro projekt. Jedná
se o žáky ve věku 12 – 14 let, kteří vyplní jednotný
dotazník v angličtině, podle dosažených výsledků
pak budou vybráni ti, kteří se projektu zúčastní,
to znamená, že budou pracovat na výstupech projektu a zúčastní se mezinárodních setkání v Itálii
(v květnu 2017), na Kypru (v říjnu 2017) a v Bruselu
(duben 2018). Návštěva všech zúčastněných škol
u nás se uskuteční v březnu 2018. Dané téma pro
naši školu je Propagace hodnot EU v občanské
výchově ve škole a v místních komunitách.

Jednání učitelů ve školní knihovně v Orte

Hřiště s umělým trávníkem před školou v Orte
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Sportovní hala u školy v Orte

Prostor uvnitř haly

Do konce kalendářního roku nás ještě čeká několik kulturních akcí - vystoupení Divadélka pro školy,
tradiční vánoční dílny, které se budou konat 15. 12. 2016 od 16.00 hodin v budově naší školy, a Zpívání
pod vánočním stromem.

/Mgr. Zdeňka Černošková, ředitelka školy/

SK VRANOV NAD DYJÍ
ÚSPĚŠNÁ PODZIMNÍ SEZONA
Dvěma výhrami v Suchohrdlích zakončili 30. října naši mladí fotbalisté podzimní část sezony 2016/2017,
ve které zatím velice úspěšně reprezentují Vranov nad Dyjí v okresní soutěži starších přípravek. Nejprve porazili domácí 9:6 a potom v přímém souboji o celkové 1. a 2. místo silné Tasovice. Hlavně
za druhý zápas zaslouží
velké uznání, protože
svou bojovností a zlepšenou střelbou ve druhém poločase dokázali
otočit nepříznivý stav 1:4
na konečných 6:4. Celkem mají na svém kontě
14 vítězství, 1 remízu,
1 prohru a po zásluze jim
patří 1. místo.
Další výsledky a zajímavé informace včetně fotograﬁí najdete na školních stránkách:
w w w.z s vranov.zde.c z
v sekci BONUS, v kapitole
FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA.

/Mgr. Lubor Durda/

Starší přípravka SK Vranov nad Dyjí v Orte
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
CO JE NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Ve školním roce 2016/2017 máme v naší mateřské
škole zapsáno 21 dětí. Z toho jsou 3 děti dvouleté; 4 děti tříleté; 6 dětí je čtyřletých a 8 dětí
předškolního věku. Jak je ze složení dětí zřejmé,
převládá počet malých dětí. Maminky využívají
možnosti dané školským zákonem umístit své dítě
do mateřské školy již od dvou let věku.
Tato složitější situace však neovlivňuje aktivity,
které škola podniká jak v prostorách budovy,
tak ve Vranově nad Dyjí i mimo obec. V rámci
těchto aktivit jsme navštívili farmu Karáskových
ve Vratěníně, vydali jsme se do Slavonic na cestu „Pohádkovým lesem”, kde jsme plnili různé
soutěživé pohádkové úkoly. Na tento výlet jsme
přizvali i kamarády z mateřské školy ve Starém
Petříně. S rodiči i staršími sourozenci dětí proběhlo „Podzimní tvoření z přírodnin” a společně
jsme se všechny děti z Vranova a okolí rozloučily
se sluníčkem lampionovým průvodem. Před touto
akcí se děti mohly svézt na konících. V rámci školního projektu „Ekosystém les“ jsme se seznámili
v truhlářské dílně u p. Nedvěda se zpracováním
dřeva a prohlédli jsme si různé výrobky.
Advent jsme zahájili zdobením vánočního stro-

mečku na náměstí a výletem do Znojma na akci
Jih. muzea „Příběh vánoční koledy”. Radostné
očekávání Vánoc si zpestříme dalšími aktivitami,
které děti seznámí s tradicemi probíhajícího adventu. Do vázy si natrháme Barborku, navštíví
nás Mikuláš s čertem. Připomeneme si Svatou
Lucii, která svůj majetek rozdala chudým.
Díky porozumění rodičů pro naše aktivity, které
jsou spojeny i s určitou ﬁnanční zátěží, ještě letos
dvakrát navštívíme Znojmo. Všechny děti budou
„Putovat za hudebními nástroji” v minoritském
klášteře a předškolní děti pojedou na pohádku
O kamarádu Nosáčovi do divadla. Po divadelním
představení si prohlédneme vyzdobené město,
navštívíme i cukrárnu. V posledním adventním
týdnu prožijeme Štědrý den dopoledne s dětmi
při nadílce a odpoledne přivítáme rodiče ke společnému posezení u kávy a občerstvení, které
děti maminkám a tatínkům sami připravily.
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám na závěr letošního roku popřála jménem svým i celého kolektivu mateřské školy a školní kuchyně ničím nerušené prožití vánočních svátků a úspěšný
nový rok 2017.

/Iva Mahrová/

-5-

Vranovský
zpravodaj

ZAHÁJENÍ ADVENTU
Krásný čas vánoční jsme zahájili v pátek dne 25. listopadu, před
první adventní nedělí, tradičním Vánočním jarmarkem na Náměstí.
Vánoční jarmark nebyl tak velkolepý jako věhlasné trhy v evropských metropolích, ale pro nás má veliké kouzlo – je náš. O tom
jsme se mohli přesvědčit u stánkového prodeje, kde převážná část
vánočních dobrot a výrobků byla z rukou šikovných Vranováků, za
což jim patří velký dík.
Dopoledne si ozdobily vánoční stromeček děti z mateřské školy –
stromeček pro ptáčky a i letos děti psaly prostřednictvím nebeské
pošty Ježíškovi. Uprostřed Náměstí byl již připraven k prvnímu rozsvícení nazdobený vánoční strom. O přesun a nazdobení Vánočního
stromu se opět postarali šikovní chlapci z řady dobrovolných hasičů
a zaměstnanci městyse.
V 15.00 hodin nastal slavnostní okamžik, kdy Otec Marek posvětil
vánoční strom, starosta městyse zazvonil na naši zvoničku a strom
se letos poprvé rozzářil v celé své kráse.
Poté následovalo vyhodnocení již VI. ročníku soutěže O nejlepší
vranovskou vánočku vyhlášenou starostou městyse. Soutěž byla
rozdělena do dvou kategorií, celkově bylo přihlášeno 14 vzorků.
Nelehkou práci s vyhodnocením letošního ročníku soutěže měla
porota, která pracovala ve složení: Jana Krčálová, Jaroslav Doubek a Milan Větříček.
Vánočky byly po celé dopoledne vystaveny v prostorách úřadu městyse, kde hodnotili všichni, kdo se výstavy zúčastnili. Nejvíce se, ale
líbila vánočka z kategorie vánoční dobrota jako vánočka od paní Veroniky Konecké z Vranova nad Dyjí. Její „vánočkový koš” byl opravdu
nádherný. Po rozsvěcení vánočního stromu byly vyhlášeny výsledky:
Kategorie VÁNOČKA PLETENÁ
1. místo Alena Prathová
2. místo Eva Klimešová
3. místo Ivana Vedrová
4. místo Gabriela Hradecká z Lančova
5. místo Anna Šulová
6. místo Petra Formanová z Horního Břečkova
Kategorie VÁNOČNÍ DOBROTA JAKO VÁNOČKA
1. místo Lenka Pisková
2. místo Veronika Konecká
3. místo Nela Dolejská
Ceny do soutěže věnoval Městys Vranov nad Dyjí a Country Saloon,
pan Doubek, za což mu patří velký dík.
Zároveň děkujeme všem soutěžícím jak z Vranova nad Dyjí, tak
i z blízkého okolí, kteří se do soutěže přihlásili, a už teď se těšíme
na příští VII. ročník – a mějte na paměti – není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se, pobavit se v tomto krásném vánočním čase.

/Marie Mynaříková/
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TRADIČNÍ SVATOHUBERTSKÁ MŠE SVATÁ

Letos se ve Vranově nad Dyjí už po páté konala Svatohubertská mše svatá v lese u kaple Maria
Schutz – Panny Marie Ochranitelky. Tentokrát sice bylo chladnější počasí, ale průběh celé akce to
vůbec nepoznamenalo. Účast byla i tentokrát poměrně velká a podzimní atmosféru ještě umocnilo
kouzlo tohoto místa, které je jak stvořené právě pro takovouto Svatohubertskou mši svatou. Je vidět, že ctitelé svatého Huberta se nejen dokáží takto sejít k bohoslužbě, ale společně strávit i chvíli
v družném hovoru při následném programu na louce zvané Hraběnka.
Jak podotkl jeden z pořadatelů, teď při 5. ročníku už je vidět, že vše je zaběhnuto. Když se chystal první ročník, dalo
to všem mnoho příprav, přemýšlení a domlouvání. Nyní už
jsou všichni sehraní a každý ví, co nachystat a zařídit. Tentokrát nechybělo ani mnoho cizích, mezi nimi i zvídaví novináři. Jeden z nich, Václav Štaud, napsal o Svatohubertské
pouti i v celostátních novinách Katolický týdeník a zařadil
tam rozhovor s panem Vladimírem Salačem, který přijel na
Svatohuberstskou mši svatou i s manželkou už podruhé, a to
až z adoptivního severočeského Jeníkova. Pan Salač přiznal,
že poté, co takovouto událost zažil jednou náhodou, už si ji
víckrát nemůže nechat ujít.
Mám mnoho snů. A mám také jakousi zvláštní výhodu, že
postupně vidím, jak se některé z nich naplňují. Tak jsem se
jeden z těchto snů odvážil vyjádřit veřejně právě při Svatohubertské mši svaté. Když jsem totiž opět viděl, jak celý areál vzkvétá a jak je patrné, že je o něj dobře postaráno, řekl
jsem: „Sním o tom, že časem tady budeme žehnat sochu
sv. Huberta. Jak by to bylo ohromné, kdyby se někdo našel,
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kdo by se o to postaral…” A věřte nebo nevěřte, od Svatohubertské mše svaté už mě kontaktovali
dva lidé, kteří se s tímto snem ztotožňují a přemýšlejí, co udělat pro jeho naplnění. Moc mě potěšilo,
že každý z nich je schopen tento sen zrealizovat.
Už nyní se těším – dá-li Bůh – na příští Svatohubertskou mši svatou u Maria Schutz a zároveň děkuji
všem, kteří za touto jedinečnou událostí stojí.

/P. Marek Dunda, farář vranovský/

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ „SPOLEČNĚ NA CESTÁCH EVROPY”
Dne 24. září 2016 vyvrcholilo v Zámeckém hotelu
třídenní mezinárodní setkání s názvem „Společně na cestách Evropy”, který pořádal Institut pro
křesťanskou kulturu. Součástí akce byla i celostátní výtvarná soutěž pro děti a mládež. Ceny
vítězům předávala prezidentka mezinárodní Nadace Plamen míru Herta Margarete Habsburg-Lothringen z Rakouska.

Prezidentka Nadace H. M. Habsburg-Lothringen
s manželem (vpravo) a vranovským starostou.

Vážení spoluobčané,
Městys Vranov nad Dyjí Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací
o dění v městysi. Dosavadní systém informovanosti pomocí bezdrátového místního rozhlasu BOR – 1
prostřednictvím venkovních amplionů a domácích přijímačů vykazuje vysokou poruchovost a s tím také
spojené vysoké ﬁnanční náklady.
Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost občanů jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který
umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS), a osvědčil se již v mnoha obcích.
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•
•
•
•
•
•

o plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích, stavu jejich řešení
o plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu
o uzavírkách místních komunikací
o svozech odpadu
v případě mimořádných změn v provozní době úřadu městyse
o výstrahách před živelnými událostmi apod.
a další užitečné informace spojené se životem ve Vranově nad Dyjí
Zajistěte si odběr těchto informací tím, že se ZAREGISTRUJETE! Jak?
1. Online na webových stránkách městyse nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně na MěÚ
Jak se registrovat online? Pomocí webového formuláře na webových stránkách městyse nebo se
registrujte na adrese: www.infokanal.cz/cweb/reg/VRANOVND
Jak se zaregistrovat pomocí SMS? SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera VRANOV mezera ULICE mezera CISLOPOPISNE
!!! Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy !!! SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu obce: 515 296 312. Cena registrační SMS je zpoplatněna dle tarifu Vašeho operátora, příchozí
SMS jsou zdarma.
Odběr SMS na pevnou linku: Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme
doručení SMS také na pevnou linku v hlasové podobě. Pro registraci odběru SMS na Vaši pevnou linku
můžete zaslat email na: info@infokanal.cz nebo využít online registrace.
!!! Registrací k odběru SMS InfoKanálu obce dáváte souhlas k zasílání SMS výhradně z obce, Vaše údaje
nebudou poskytnuty třetím stranám !!!

Příklady SMS zpráv SMS InfoKanálu obce:
IK VRANOVND V sobotu 22. října 2016 budou pracovníci ﬁrmy FCC Znojmo svážet nebezpečný odpad. Nebezpečný odpad přivezte na prostranství k penzionu Inspira v době od 8.00 do 9.00. Ve dnech od 24. října
do 27. října bude na prostranství u penzionu Inspira umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.
IK VRANOVND Z důvodu poruchy vodovodního řadu nepoteče dnes voda v ulici 8. května a Bělidla, na
opravě se intenzivně pracuje. Děkujeme za pochopení.

Poznámka: IK = InfoKanál. S veškerými dotazy ohledně služby SMS InfoKanál se prosím obracejte na
úřad městyse (paní Kudrová nebo paní Hanáková). Další informace získáte rovněž na webových stránkách www.infokanal.cz a www.ouvranov.cz. Zavedením SMS InfoKanálu se snažíme zkvalitnit život v našem městysi. Věříme, že budete se službou spokojeni, proto prosím neváhejte a registrujte se.

Jen dobré zprávy Vám přeje starosta Ing. Lubomír Vedra

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

V sobotu 19. 11. Sbor dobrovolných hasičů dopravil a postavil na náměs vánoční strom.
Zdobení vánočního stromku.

-9-

Vranovský
zpravodaj

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

ADVENTNÍ KONCERT KVĚTINKY

V sobotu 3. 12. 2016 se uskutečnil adventní koncert country kapely Květinka ve farním kostele ve
Vranově nad Dyjí. Koncertu se zúčastnily asi čtyři
desítky posluchačů z Vranova a okolí. Květinka již
tradičně pořádá v adventní době tyto charitativní
koncerty, kdy výtěžek z dobrovolného vstupného se dává Charitě Znojmo na úhradu některého jejich programu. Letos bude výtěžek ze šňůry
koncertů, která bude zakončena 22. 12. 2016 ve
Znojmě v kostele sv. Mikuláše v 19 hod., věnován
na léčbu Michala Pelána, trpícího svalovou dystroﬁí, pomocí kmenových buněk. Vřelé díky všem
posluchačům koncertu, neboť jejich dary přinesly
krásnou sumu 2 073 Kč, která spolu s dalšími dary
bude použita na dobrou věc.

Krásné proži adventní doby
a vánoční svátky v míru a rados
přeje za Kvě nku Karel Bula.

MARTINSKÁ ZÁBAVA
12. 11. 2016 se v sále
Zámeckého
hotelu
konala opět po roce
Martinská zábava.
K tanci a poslechu
hráli Roman & Jarda Band. Děkujeme
všem, kteří se přišli dobře pobavit a zatancovat.
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HISTORIE
SLIČNÁ MADONA –
DALŠÍ VZÁCNÁ ZACHRÁNĚNÁ PAMÁTKA
Vše má svou historii a osud, ne jinak je to i s nádhernou sochou restaurované madony, která
v sychravý podzimní pátek 18. listopadu 2016 za
znění kostelních a zámeckých zvonů ve 12 hodin
v poledne poprvé pohlédla z výšky na náš Vranov.
Původ tohoto krásného, hlavně ale sochařsky vzácného díla, se mi nepodařilo dopátrat. Této záhadě
jsem věnovala mnoho času, dokonce jsme s manželem bádali i v Diecézním archivu biskupství br-

téměř 500 let, aby se tím dokladoval její prapůvod
na Šimperku. Toto zůstává stále předmětem mého
zájmu a bádání, kdy, kdo, ale hlavně kde byla socha
prapůvodně umístěna?
V archivu ve Znojmě je německy psaná kniha:
„Vranov nad Dyjí, místopis a průvodce” – vydaná
v r. 1929 v Brně, autor je Alois Groger a zde ve
výčtu vzácných památek ve Vranově je již tato Madona zmiňovaná. To znamená, že v této době, ale
zřejmě i dříve byla socha již ve Vranově. Co je ale
zajímavé, že v tomto místopise je uvedeno, že so-

něnského v Rajhradu. Zde nám k tomuto tématu
připravili asi 2 m vysoký stoh kronik a listin z Olbramkostela a okolí. Domnívala jsem se, že socha,
která nese název „Šimberská Panna Maria” bude
někde zmíněna v kronikách Olbramkostela, ke kterému hrad Šimberk – Šimperk kdysi dávno patřil.
Zřícenina hradu Šimperka se nachází nad zákrutou
Plenkovického potoka, východně od Šumné, nedaleko Olbramkostela. Pod zříceninou je rybník Vlkov,
nedaleko Vranovská Ves a Hostěrádky. Uvádí se, že
již v r. 1517 byl hrad pustý, včetně osad v okolí a to
Vlkov, Hipice, Šimperk. Od r. 1568 patřil Šimperk
k Vranovu. Tato socha ale rozhodně není tak stará,

cha stála na kruhovém prostoru před zámkem, tj.
za prvním mostem. Proč a s čím svolením ji hospodářský správce zámku pan Nikodém nechal převézt
na svůj pozemek, a to na ulici Havlíčkovo nábřeží,
se neví. Dnes jde o místo mezi domy č. 186, tj.
Zuhlovi a 187, tj. Jakoubkovo, dlouhá budova s autoopravnou pana Kochola. Mnozí staří Vranováci
si ještě na umístění této sochy vzpomínají. Našla
jsem ve farní kronice Vranova na str. 329 tento zápis – doslovný přepis z r. 1951: „Za přispění pana
Karla Kochola, který velmi obětavě pracoval na vykácení „pralesa” na starém hřbitově, se zde uklidilo.
Pan Václav Kasal pomohl při převezení a instalaci
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prastaré sochy Panny Marie od Jakoubkova hotelu
na starý hřbitov. Pan Kochol opatřil zlato k zhotovení nápisu Ave Maria. Celé měsíce pracoval s paní
Procházkovou a Křivanovou na úpravě starého
hřbitova.” Rozumně bylo zvolené místo za kostelem
na starém hřbitově, kde socha sice chátrala, ale
nebyla na očích vandalům. Když jsem po úmrtí mé
maminky paní Kyselákové v r. 2006 dělala pořádek
v dokumentech, zaujala mě listina s názvem: „Prohlášení”…, kde moje maminka prohlašuje, že:…tato
vzácná socha se už od mých dětských let nachází
na hřbitově za kostelem a nebylo s ní nikdy manipulováno, je stále na stejném místě, takže naše
rodina a její přátelé jsou přesvědčeni, že socha
právem patří Vranovskému
kostelu (dokument uložen,
možnost nahlédnout). Jde
o dokument z r. 2001, kdy
byl jistý záměr sochu zúročit
zřejmě pro dekorativní úmysly. Šlo o „svatou lež”, aby
se socha zachovala a nebyla
nikam odvezena. Pro mne to
byla výzva k tomu, že když
už máti sochu uchránila, tak
já ji musím zachránit. Při restaurování sochy sv. J. Nepomuka byl osloven restaurátor
Mgr. Art René Vlasák, aby
se na sochu podíval. Jeho
nadšení nad sochařským
uměním a vzácností památky nebylo o nic menší, než
nadšení nad sv. Nepomukem. 19. 7. 2016 byla socha
odstraněna z podstavce
a převezena k restaurování do dílny. Díky pochopení starosty Ing. L. Vedry, který s respektem a úctou
přistupuje k oživování zdejších památek, které jsou
nedílnou součástí dějin obce, ale i koloritu krajiny,
se podařilo vyzískat z dotačního programu 54 000
Kč na opravu sochy. Jde o velmi administrativně
složitý proces papírování a nekonečných žádostí,
ale radost z dokonaného díla dá vždy na vše zapomenout. Je chvályhodné, že Rada obce, ale i všichni zastupitelé vždy jednohlasně souhlasí s investicemi do těchto vzácných památek. Žijící legenda
prof. Miloš Stehlík nar. 1923 nejuznávanější odborník v oboru barokních soch, nositel čestných oce-

nění, autor mnoha odborných knih byl při spatření
sochy nadšen a rád se stal odborným poradcem při
realizaci celého projektu. Dle vyjádření odborníků
je socha jedna z nejvzácnějších památek na Znojemsku. Vznikl návrh na sloup, též pilíř, který v odborné literatuře je popisován jako „monumentální
sochařská památka, u níž výšková dimenze tvarové
podpory je větší, než vertikálně nesené břemeno,
ﬁgura”. Magistr Vlasák velmi citlivě navrhl a zhotovil sloup tak, aby stylově souzněl se sochou Madony. Problém byl najít důstojné místo tak, aby byly
splněny všechny podmínky platné od památkářů,
najít pozemek, který je ve vlastnictví obce, atd.
Jako nejpřijatelnější byl přijat návrh umístit sochu
do parčíku na Bítovské ulici
s pohledem Madony směrem
k zámku. Byl sváděn dlouhý
a urputný boj s památkáři,
kteří chtěli dát sochu někam
ke kostelu. Nakonec námitky
starosty zvítězily a 17. října
byl nainstalován sloup na
připravený
zabetonovaný
základ. Díky vysokozdvižné
plošině, na které pracoval při
usazování sochy restaurátor,
a kterou ovládala paní Vobůrková z Kuchařovic, a díky
precizní práci jeřábníka Pavla
Nešpora v pátek 18. listopadu se podařilo umístit čtyřmetrákovou sochu do výšky
3 m. Byly to chvíle obrovského napětí, zda popruh, který
držel pod zadečkem Ježíška
a kolem krku Pannu Marii,
vše vydrží a obnovené dílo se nepoškodí. Jako první obdivovatelka přišla paní doktorka Kofroňová,
která s obdivem a úžasem pronesla: „Ta socha je
sličná a je zázrak, že Vranov tuto sochu má”. Sličná
znamená ušlechtilá, líbezná, krásná, pohledná.
Veřejnosti bude Madona předána při slavnostním
svěcení v pondělí 20. 3. 2017, což je první jarní den
a vyhlášený Světový den štěstí. Sličná Madona si
zaslouží zapamatovatelné datum, tj. den začátku
nejkrásnějšího ročního období plného slunce, lásky a života. Sličná Madona se tak stane patronkou
a ochranitelkou občanů Vranova.
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VYCHOVAL…VYLOVIL…VYCHUTNAL SI KAPRA…

Pan Jaroslav Procházka, který jako majitel horního
a dolního rybníka Jejkal se již 16. rok radoval
z výlovu ryb, který byl 22. října 2016. Rybáři byli
i letošní rok spokojeni, v sítích vylovili více jak

18 metráků ryb, většinou kaprů a línů. Asi 2 metráky ryb bylo rozdáno, další 3 metráky ryb byly
prodány. Tzv. nekonzumní ryba, což je s váhou
1,5 – 2 kg byla vypuštěna do dolního rybníka jako
základ pro chov v příštím roce. Bylo přítomno asi
650 zájemců o výlov, koupi čerstvých ryb a jako
každý rok o příjemnou podzimní náladu, která
vládla kolem hrnce s rybí plévkou, kusy smaženého kapra a dobrot na zahřátí. Tradiční hudební
skupina z minulých let se rozpadla, zemřel jeden
ze členů kapely. Hudební doprovod obstaral sice
jeden muzikant, ale technika mu vyrobila celou
kapelu. Tato akce se stala již tradicí podzimních
dnů, je velmi oblíbená pro možnost zakoupit si
čerstvou kvalitní rybu a pobavit se v romantické
přírodě rybníků Jejkal.

/MUDr. Alena Horná/

INFORMACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Pravidelní uživatelé knihovny si jistě všimli postupné změny vzhledu jejího interiéru. Modernizace
nejen knihovního mobiliáře, uživatelských PC,
ale i softwaru pro zpracování knihovního fondu
byla více než potřebná. To vše se uskutečnilo
díky dotaci Jihomoravského kraje určené pro
obecní knihovny. Můžeme tak nabízet kvalitnější služby všem, kdo knihovnu navštíví, a které
jsou dnes jinde nabízeny jako standard. Kromě
výpůjček knih z našeho fondu nabízí knihovna
výpůjčky knih z tzv. výměnného fondu z Městské
knihovny ze Znojma (jedná se o novější tituly
a hlavně pestřejší nabídku), je možno zprostředkovat meziknihovní výpůjčky, což znamená, co
není u nás, není problém sehnat jinde, knihy je
možné si zarezervovat dopředu i telefonicky nebo
sms zprávou, k dispozici je on-line katalog pro
vyhledávání knih na webových stránkách knihovny
www.knihovnavranovnd.webk.cz (kde také
naleznete potřebné informace). V knihovně je
k dispozici veřejný internet, možnost tisku dokumentů, pro školáky a studenty pak možnost
zpracovávat prezentace do výuky a na dalších
nabídkách se pracuje, stále je co vylepšovat...
Snažíme se, aby knihovna byla místem pro setká-

vání od těch nejmenších až po nejstarší. A protože
dlouhé zimní večery již nastaly, proč si je neudělat
příjemné při četbě pěkné knihy, přijďte, určitě
si vybere každý.
Zde malá nabídka z nových knih (celý seznam
je uveden na www stránkách knihovny):

Vondruška, Vlas mil – Prodavači ostatků
Češka, Stanislav – Případ nitravské mince
Robb, J. D. – Měj se na pozoru
Clarková, M. H. – Na viděnou
Deaver, Jeﬀery – Rozbité okno
Robertsová, Nora – Nebezpečné útočiště
Lowell, Elizabeth – Zmatek v srdci
Pronská, Jana – Slané prokle
Doležalová, Marie – Kafe a cigárko

Dětem také postupně doplňujeme knihy, které
jsou v trendu:

Russellová, Rachel R. – Deník mimoňky (1. až 5. díl)
Kinney, Jeﬀ – Deník malého poseroutky (1. až 10. díl)
Walliams, David – Babička drsňačka
Brezina, Thomas – Klub tygrů. Utajená laboratoř
Fryčová, Ilona – Velké uši a dlouhé nohy
Matějovský, Bohumil – Čuňa, Zulu a Ferda
Březinová, Ivona – Teta to plete
Pospíšilová, Zuzana – Hedvika a Andělín
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POŽEHNÁNÍ KNIZE
V pátek 18. listopadu v podvečer proběhla v
místní knihovně výjimečná akce. Bylo požehnáno
knize „Domácí kváskové pečení”, kterou napsala
paní Gabriela Hradecká (na fotografii). Ve velmi
příjemné a přátelské atmosféře paní Hradecká
přítomným povyprávěla, jak a proč vlastně kniha
vznikla a co ji k tomu vedlo. Někteří z vás znají
paní Hradeckou jako lektorku plavání kojenců
a dětí nebo lektorku kurzu pečení chleba. Této
úžasně zpracované knize slavnostně požehnal Otec Marek Dunda. Nechyběla ani malá
ochutnávka kváskového pečiva, na místě si
bylo možné knihu zakoupit – doslova se po ní
zaprášilo, případně nechat podepsat autorkou
i s milým, osobním věnováním. Knihu si můžete
také zakoupit v knihkupectvích ve Znojmě nebo přímo u paní Hradecké, určitě to stojí za to,
neboť díky ní zjistíte, jak je snadné si doma upéct zdravý a chutný chléb.

/Kateřina Grundová/

VÍTE, ŽE?
Máme ve Vranově pomník obětem I. světové války? Navštivte místo za kostelem, kde
u kamenné zdi jsou zbytky památníku zarostlé
keřem. Z archivních záznamů jde o historicky zajímavé místo, které v rámci dotačního
programu Ministerstva obrany plánuje obec
důstojně opravit.

/MUDr. Alena Horná/

CO TY NA TO FRAJERE?
Jednou jsem takhle jel autem do Olomouce a když už jsem se všechno pomodlil, pustil jsem si rádio. Zrovna tam říkali: …a za malou chvíli bude další díl
našeho seriálu – Písnička s titulky. Protože nejsem pravidelným posluchačem
rádia, bylo to pro mě něco nového a vzbudilo to mou zvědavost, o co půjde.
Hned po chvíli mi to bylo jasné. Pustili cizojazyčnou moderní písničku a česky
do ní říkali význam zpívaného textu. Začalo to zajímavě: Co Ty na to frajere,
frajere, frajere? Hned mě to zaujalo a čekal jsem, co bude dál. Přesto, že
písnička byla poměrně dlouhá, celou dobu už se opakovala jenom tato slova:
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Co Ty na to frajere, frajere, frajere? Když jsem
pak přijel domů na faru do Vranova a bavili
jsme se při jídle, zmínil jsem i tuto drobnou
epizodku; kam až klesla úroveň dnešní umělecké tvorby. Co Ty na to frajere…? Jeden ze
spolubratrů kněží mi však pomohl podívat se
na tuto píseň z jiného úhlu pohledu: a co když
je to míněno jinak, co když je ta písnička úplně
zbožná a ta slova říká Pán Bůh a ptá se každého
z nás v různých situacích každého dne: Co Ty
na to frajere? Jak se zachováš? Pochopíš, že
i za tímto nečekaným, komplikovaným stavem
je šance, kterou Ti nabízím Já Bůh?
A měl pravdu. Jako kdybych si najednou vzpomněl na to, že na všechno se dá pohlížet ještě
z této stránky. Vždyť to je rada pro duchovní
život. Dokonce jsme zavedli zkratku těchto
pěti slůvek CTNTF – Co Ty na to frajere? Mi-

mochodem mezi mládeží je poměrně oblíbená.
A jak se používá?
Kdykoliv, cokoliv přichází, člověk se zastaví
a uvědomí si: ptá se mě Bůh – Co Ty na to
frajere? Zvládneš to? Zareaguješ správně? Anebo se necháš napálit tím zlým a zvolíš jeho
cesty? Obecně je jasné a známé, že Bůh by
nikdy nedopustil nic, co bychom nemohli využít
správně. Kdybychom dokázali, využít správně
všechny situace, které jsme zažili, tak bychom
se trvale posvěcovali a přibližovali k Pánu Bohu.
Ale to už bychom byli svatí. Právě o to se už teď
máme snažit, i když jsme jen slabí a hříšní lidé.
Doporučuji tedy zařadit do našeho duchovního
života i tuto moudrou zkratku CTNTF – Co Ty
na to frajere?

/P. Marek Dunda/

ZVEME NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE
18. 12. Zpívání u vánočního stromu
19. 12. Vánoční koncert Ireny Budweiserové

POZVÁNKA NA KONCERT NA STÁTNÍ ZÁMEK VRANOV NAD DYJÍ
19. prosince v pondělí vás srdečně zveme na ADVENTNÍ KONCERT IRENY
BUDWEISEROVÉ, legendární české zpěvačky, skladatelky a herečky. Zazní
tradiční spirituály, křesťanské gospely a vánoční písně z celého světa. Začátek v 19.30 hodin. Místo – hudební salon zámku. Vstupné – 130 Kč. Počet
posluchačů je omezen.
Objednávky vstupenek na tel. číslo 515 296 215 nebo prostřednictvím e-mailu
na adrese vranov@npu.cz.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Za minulé období oslavili svá významná jubilea tito naši občané:
Jaromíra Blahušová, Ing. František Texl, Iva Mahrová, Hana Sedláková, Josef Pavelka, Karel Trajbold,
Antonie Žáčková, Jan Pokorný, Bedřiška Podlucká.
Krásného životního jubilea se dožila paní Drahomíra Nesibová 90 let.
Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a optimismu do dalších let.
Narození:
Petr Klement.
Rozloučili jsme se:
Jevdokija Prathová, Vlasta Zálohová.

/Miroslava Hanáková/
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Občanům Vranova přejeme příjemné vánoční svátky
a úspěšný rok 2017.
Redakční rada zpravodaje
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