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SSLLOOVVOO  ÚÚVVOODDEEMM  
 
Po čtyřech letech stojíme opět před komunálními volbami, budeme 

vybírat patnáct členů zastupitelstva, do kterého se chce zapojit každý 

patnáctý občan Vranova nad Dyjí. Univerzální téma počasí na chvíli 
vystřídala témata rozvoj obce, péče o občana a kde na to všechno vzít. 

Naše obec má necelých 900 obyvatel, jsme v podstatě sdružením 
občanů, kde má každý svoji „roli“, každý občan má devítistou část práv 
a povinností, a tedy i zodpovědnosti. Jsme jako vláček, který někdo řídí, 
jiný by měl hlídat, kam vlastně jedeme, další shání palivo, udržuje a 
opravuje vagony a koleje. Někteří nepřetržitě brzdí, přes chatrné mosty 

chtějí projet finančními tunely a přitom se tváří, jak jsou užiteční. 
Většina pasažérů se však veze, kouká z okna a myslí pouze na sebe. 

Někteří si alespoň zaplatí. Pečujme svědomitě o koleje, po kterých 
vláček jede, jsou jako obecní majetek. Nedopusťme, aby nám tyto 
koleje jak ve špatné indiánce komančové vytrhali a prodali, náš vlak  
(obec) by se přestal pohybovat a cestující (obyvatelé) by byli opět 
podvedeni. 

Ti, kteří přijdou k volbám, rozhodnou i za ostatní, zda v zastupitelstvu 
zasednou lidé typu zombí,  Calvera nebo Goebels, anebo lidé pracovití, 
rovní, užiteční a přitom skromní. Svým uvážlivým hlasem ve volbách 
můžete naší obci pomoct, svojí neúčastí ve volbách v každém případě 
ublížíte. Vyberme si za zastupitele takové spoluobčany, kteří na čtyři 
roky dokáží upřednostnit službu obci před vlastními zájmy. Není to ani 

tak záležitost politické příslušnosti, jako spíš věc charakteru, povahy a 
šikovnosti člověka. Řízení obce svěřme lidem s čitelnou minulostí, aby 
se příští vydání našeho zpravodaje nemusela hned z několika důvodů 
červenat… 
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IINNFFOORRMMAACCEE  ZZ  OOBBEECCNNÍÍHHOO  ÚÚŘŘAADDUU 

  
 

LODNÍ DOPRAVA 
První sezóna provozu lodní dopravy na Vranovské přehradě splnila 

očekávání provozovatele a snad i rekreantů.  Loď Valentýna svezla 
27 000 osob a bez větších závad urazila celkem 9 500 km. Pro příští 
sezónu  připravuje společnost Lodní doprava Vranov stavbu nové 
moderní lodě s kapacitou 100 osob, takže k  1. červenci 2007 bude 

flotila lodí na Vranovské přehradě tvořena dvěma plavidly. Bude tak 
možné prodloužit plavební dráhu o zastávku na Chmelnici a přidat 

v hlavní sezóně jednu pravidelnou linku na Bítov.  Provozovatel děkuje 
všem, kteří využili lodní dopravu v letošním roce. 

 
OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ZÁTIŠÍ 
Práce na opravě místní komunikace v ulici Zátiší jsou před 

dokončením.  V místě s největší koncentrací bydlících občanů obce dnes 
máme nové chodníky, funkční dešťovou kanalizaci a nový asfaltový 
povrch místní komunikace. Životnost této stavby bude přímo úměrná 
správnému užívání.  Nedopusťme proto, aby se parkovalo na 
chodnících,  zimní údržbu asfaltové komunikace provádějme šetrně. 
Postupně by se mělo s opravou pokračovat ve všech částech Zátiší a 
navázat tak na opravenou silnici k zámku, včetně chodníků. 

 
OPRAVA SILNICE SE BLÍŽÍ K NÁMĚSTÍ 
Koncem září zahájila firma Swietelsky - stavební  další etapu  opravy 

silničního průtahu Vranovem.  Práce probíhají  v částečné uzavírce 
komunikace, učíme se jezdit podle světelného semaforu a s dopravní 
značkou „Zařaď se do kolony“ se možná dostaneme do Guinessovy 

knihy rekordů a kuriozit. Silnice bude plně průjezdná do konce roku, 
s pracemi na mostě se začne na jaře 2007 tak, aby do rekreační sezóny 
fungoval normální provoz.  V současné době se projekčně připravuje 
stavební úprava silnice na Náměstí a ulice Znojemská včetně serpentin, 
na Náměstí se přitom počítá s nárůstem parkovacích míst,  zvýšením 
ploch zeleně, zadlážděním „pěší zóny“ u morového sloupu a s úpravou 

vjezdů do vedlejších ulic. 

 
VRANOV PO PADESÁTI LETECH MĚSTYSEM 
Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obecním zřízení,  ve znění pozdějších 

předpisů, byl s účinností od 1. července letošního roku obnoven statut 
městyse pro obce, které jím byly před 17. květnem 1954. Naše obec 
využila tuto možnost a v souladu se zákonem požádala předsedu 
poslanecké sněmovny o „navrácení“ tohoto titulu.  Finanční výhody 

z této změny zatím v dohledné době nelze očekávat,  avšak prestiž 
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Vranova nad Dyjí co by městyse  určitě stoupne.  Pokud bychom chtěli 

mít z Vranova nad Dyjí město, museli bychom naši žádost doložit 
věrohodnými historickými dokumenty, nebo zvýšit počet trvale bydlících 
obyvatel na 3000.    

 

  

  

TTUURRIISSTTIICCKKÉÉ  IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍ  CCEENNTTRRUUMM 
 

 
 

ZHODNOCENÍ LETNÍ SEZÓNY ROKU 2006 V TURISTICKÉM 
INFORMAČNÍM CENTRU VE VRANOVĚ NAD DYJÍ 

 
I letos jsme provedli „posezónní“ hodnocení návštěvnosti turistů  

v našem turistickém informačním centru. 
Účelem našeho dotazníkového šetření je vždy získat informace  

o přáních  a potřebách návštěvníků Vranovska. 

 
Nejčastěji se objevovaly tyto připomínky: 

 bankovní automat 
 cykloservis, cykloprodejna a půjčovna jízdních kol 
 kvalita komunikací v některých částech Vranova 
 špatná obsluha a přístup k hostům v restauračních zařízeních 

 nedostatek prodejen se suvenýry 
 chybějící odpadkové koše na hrázi přehrady 
 dopravní spojení z Vranova do Čížova a Lukova 
 obtěžující kouř z pekárenského komína 

 
Návštěvníci Vranova chválí: 

 obnovení lodní dopravy na Vranovské přehradě (i když by jistě 

v příštích letech bylo dobré zvýšit více pravidelných spojů na Bítov, aby 
projížďku lodí mohli častěji spojit zájemci s prohlídkou hradu) 
 cyklotrasy v Národním parku Podyjí 
 základní pomoc pro cyklisty na infocentru formou SELF SERVISU, 
který poskytuje znojemský cyklistický klub 

 
I přes negativní dopad povodní byl počet návštěvníků našeho regionu 

překvapivě vysoký. Turisté k nám zavítali z Vyškovska, Břeclavska, 
Zlínska, Brněnska, dále z Ostravy, Hodonína a Olomouce. Nejvíce 
návštěvníků však bylo z Prahy. 

Věříme, že budou tyto údaje dobrou inspirací pro místní ubytovatele, 
kteří hledají potencionální hosty pro svá ubytovací zařízení a také 
poučné pro zlepšení nabídky svých služeb. 
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Převažující odpovědi (čerpáno z dotazníků): 

Délka pobytu – 3 až 7 dnů  
Věková kategorie návštěvníků Vranova -  26 až 49 let 
Typ ubytování, které hosté upřednostňují – penzion 

 
 
PEXESO 
Obec Vranov nad Dyjí vydala v měsíci srpnu pexeso s fotografiemi 

z Vranovska a Národního parku Podyjí. 
 
Je možné si ho zakoupit za 25 Kč na turistickém informačním centru. 
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IINNFFOORRMMAACCEE  ZZ  MMÍÍSSTTNNÍÍ  KKNNIIHHOOVVNNYY 
 

 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ČTENÁŘSKÝ DENÍK 
Sedmý ročník čtenářské soutěže probíhal během celého školního 

roku.  Přihlásilo  se 73 dětí z  1. a 2. stupně  ZŠ.  Vyhodnocení 
nejlepších čtenářských deníků se uskutečnilo v červnu 2006. 

 
Výsledky soutěže: 

 

1. třída 2. třída 3.třída 

1. Kateřina Kubešová      1. Sandra Zpěváčková 1. Veronika Jeřábková      

2. Martin Grund      2. Iva Benešová 2. Broňa Šibravová  

3. Kateřina Čechová      3. Kateřina Durajková 2. Stanislav Hrdý   

      3. Jiří Svatoň 3. Marek Mynařík  

      3. Petr Žáček 

      3. Milan Kubeš 

   

4. třída 5. třída 8. třída 
1. Tereza Polláková 1. Lucie Sklenářová     1. Monika Kašparová 

2. Veronika Karpíšková 2. Nikola Hadenová     2. Iva Bartesová 

3. Dominik Cigánek 2. Jitka Gomolová     3. Lucie Bauerová 

 2. Oldřiška Kubková  

 3. Jitka Chaloupková  

 3. Kristýna Trochtová  

 3. Ondřej Zedek  

   

9. třída   

1. Ladislava Kolářová   

 
 
 

VÝSTAVA  LOUTEK  V KNIHOVNĚ 

Od června do září probíhala v knihovně  výstava loutek, převážně 
pohádkových bytostí, které byly zapůjčeny z dílny pana Maška. Výstavu 

zhlédlo 332 návštěvníků. 
 
 
INTERNET O PRÁZDNINÁCH 
Stále žádanější službou, kterou poskytuje knihovna, je internet pro 

veřejnost. O prázdninách této služby hojně využívají letní hosté, kteří 
Vranov nad Dyjí navštíví, nebo tudy jenom projíždějí. O prázdninách 
těchto  služeb využilo 66 hostů a strávili na internetu 37 hodin.  
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KULTURNÍ OKÉNKO                     
 
 

 
HAMERSKÉ POSVÍCENÍ 
V sobotu 5. srpna, týden před Vranovskou poutí, pořádali občané 

v Zadních Hamrech u kapličky tradiční posvícení, které začalo 
bohoslužbou. Živáňskou pečeni od mistra kuchařských specialit pana 
Františka Matuly ochutnalo na osmdesát přítomných. Dobré jídlo, pití, 
hudba k tanci a poslechu, to vše přispělo k přátelské atmosféře,  

i když počasí nepřálo. Pořadatelé byli připraveni i na mokrou variantu, a 
proto všem, kdo se podíleli na organizaci a na zdárném průběhu 

posvícení, děkujeme. 
 
 
VRANOVSKÁ POUŤ 
Obec Vranov nad Dyjí pořádala ve dnech 11. – 13. srpna 2006 

tradiční Vranovskou pouť. Program byl zahájen 11. 8. taneční zábavou 
v rekreačním zařízení Klatovka  a pokračoval v sobotu od 9. hodiny 
stánkovým prodejem Na Náměstí, kde se představila veřejnosti 
začínající skupina Insight /Postřeh/. U Hospůdky, kde současně 
probíhala přehlídka nových automobilů značky Škoda a Seat, vyhrávala  
k tanci i poslechu Záhorská kapela. Brněnské  loutkové divadélko 

Paravánek se dětem představilo pohádkou s názvem Dům u pěti set 
básníků. Skvělým výkonem si režisérka, scénáristka i vodička loutek 
v jedné osobě získala přízeň nejen malých, ale i dospělých diváků. 

Vranovská pouť byla ukončena v neděli dopoledne poutní bohoslužbou 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí. 

Pořadatele mrzí neúčast vranovských spoluobčanů na pouťové 
zábavě. Vedoucí rekreačního střediska paní Prathová připravila bohaté 

pohoštění za lidové ceny a Záhorská kapela byla posluchači hodnocena 
v superlativech.  

 
 
 

VRANOVSKÝ ZÁMECKÝ SLAVÍK 
Poslední prázdninový víkend byl malým kulturním svátkem pro naši 

obec. S velkým zájmem veřejnosti se setkal 3. ročník přehlídky pěvecké 
soutěže „ Vranovský zámecký slavík“. Účinkující doprovázel Karel Fojtík 
Band. Moderátor pan Daniel Rubeš svým kultivovaným projevem přispěl 
k zdárnému průběhu večera. Partnery obce Vranov nad Dyjí byli: pan 
Jaroslav Michael Pařík – generální ředitel Delta Pekárny, a. s. , Ráj 
Vranov nad Dyjí, s. r. o. a pan Vladimír Piwowarczik. Po představení byl 

pro zájemce zajištěn zdarma odvoz vláčkem do Vranova. 
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Využíváme této příležitosti, abychom vyslovili uznání interpretům,  

u dětských kategorií i pedagogům, protože soutěžní repertoár vyžadoval 
dlouhodobou přípravu a nasazení, které nelze limitovat časem. 

Současně děkujeme manželům Janíčkovým, s jejichž podporou se 

Vranovský zámecký slavík zařadil do programu Vranovského kulturního 
léta. 

 
 
DIVADLO PRO DĚTI „ TETINY V LESE“   
Děti z místní mateřské školy a 1. stupně základní školy zhlédly 

v pátek  22. září v místní knihovně představení Tetiny v lese.  

Příběh Klotyldy a Matyldy  se skládal z písniček, vyprávění a aktivi-
zace dětí. 

Závěrečný potlesk dětí byl nepřímou pozvánkou k dalšímu setkání 
s brněnskými tetinami. 

  

  

  

  
 
Vážení spoluobčané, 

končí čtyřleté období činnosti kulturní komise, a  proto dovolte malou 
rekapitulaci. 

Naší snahou byla nabídka různorodých kulturních aktivit v průběhu 

celého volebního období. Zpravidla bylo naše úsilí završeno úspěchem, 
nevyhnuli jsme se i úskalím. 

 Nejzdařilejšími akcemi byly: Obecní ples, merenda,  pěvecká soutěž 
Vranovský slavík, Zpívání u vánočního stromu, Den matek a Posezení 

s důchodci  a výstavy. Slabší návštěvnost jsme zaznamenali při 
organizování besed a přednášek. 

Otázkou, jak nejlépe programově zabezpečit Vranovské posvícení, by 
se mělo zabývat bezprostředně po volbách nové zastupitelstvo společně 
s podnikateli, eventuálně s  agenturou, která bude s obcí v této zále-
žitosti spolupracovat.  

Z pestré nabídky programů Vranovského kulturního léta a kalendáře 
kulturních akcí měl možnost každý z Vás si vybrat žánr svému srdci 

nejbližší. Lichým je tvrzení, že kultura v obci živoří. S těmito názory se 
setkáváme u lidí negativisticky založených, kteří  byli, jsou a budou  
vždy a za každých okolností nespokojeni se vším.  

Poděkování patří všem členům kulturní komise, kteří bez nároku na 
odměnu plnili svěřené úkoly, spoluobčanům a podnikatelům, kteří svým  

občanským postojem  příznivě ovlivnili rozvoj kultury v rámci regionu. 
 

Jarmila Sárová 
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ZZEE  ŠŠKKOOLLNNÍÍCCHH  LLAAVVIICC 

 
 
 

Prázdniny utekly jako voda a žáci již zase usedli do školních lavic. 
Vyučování se rozběhlo na plné obrátky… 

Školní rok jsme slavnostně zahájili 4. září za přítomnosti pana 
starosty ing. Františka Texla. 

Do školy nastoupilo 125 žáků, z toho našich nejmenších – prvňáčků 
 -  bylo 13. 

Do školní družiny se zapsalo 30 žáků. 

Na škole pracuje 12 učitelů, z toho 4 učitelé na zkrácený úvazek,  
1 paní vychovatelka a 2 správní zaměstnanci. 

V pedagogickém sboru došlo k několika změnám: 
Na 1. stupeň nastoupila nová paní učitelka Mgr. Miroslava 

Hammerová, na 2. stupeň Bc. Lenka Mohelská.  
Třídnictví v jednotlivých ročnících bylo rozděleno následovně: 
 

1. ročník - paní učitelka Mgr. Miroslava Hammerová 
2. a 3. ročník - paní učitelka Mgr. Dana Bořilová 
4. a  5. ročník - paní učitelka Mgr. Ivana Dobešová  
6. ročník   - paní učitelka Bc. Lenka Mohelská 
7. ročník  - paní učitelka Ing. Ilona Kocábová 
8. ročník  - paní učitelka Ing. Milana Zuhlová 

9. ročník  - paní učitelka Mgr. Martina Jedličková 
 

Bez třídnictví je pan učitel Mgr. Lubor Durda, který na škole vyučuje  
informatiku, dále pan učitel Mgr. Jiří Holeš, který vyučuje chemii a paní 
učitelka Mgr. Zdenka Holíková – učí češtinu a dějepis. 

 
Učitelé  během školního roku pracují v metodickém sdružení a 

předmětových komisích – na škole máme jedno metodické sdružení pro 
1. stupeň a 2 předmětové komise pro 2. stupeň. 

Náplní práce je organizování soutěží, kulturních programů, řešení 
nejrůznějších metodických a pedagogických problémů, organizace 
dalšího vzdělávání učitelů, péče o talentované žáky, vytváření 

individuálních vzdělávacích programů pro žáky se zdravotním 
postižením, zavádění nových metod učení a v neposlední řadě práce na 

novém Školním vzdělávacím programu. 
Funkci zástupkyně nadále vykonává paní učitelka Mgr. Nataša 

Polláková, která zároveň působí ve škole jako metodik prevence 
sociálně patologických jevů a koordinátor Školního vzdělávacího 
programu. Ředitelka školy Mgr. Zdeňka Černošková vykonává funkci 
poradce pro volbu povolání. 
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Od začátku školního roku již proběhla akce „ Za hezčí Vranov“ – děti 

z 1. stupně provedly úklid frekventovaných cest v nejbližším okolí školy. 
Za odměnu si opekly na školní zahradě špekáčky. Sponzorem akce byla 
paní MUDr. Marta Texlová. 

7. října děti poměřily rychlost  a kvalitu svých papírových dráčků na 
vranovské pláži… 

(viz. článek na jiném místě). 
Od října  dětem nabízíme možnost pracovat v  zájmových kroužcích – 

florbal, výtvarný, angličtina, konverzace v němčině, pěvecko - taneční, 
počítačový, rybářský, šití , hra na flétnu, matematický, které vedou  ve 
svém volném čase naši učitelé. Zatím se nám nepodařilo získat vedoucí 

z řad rodičů. Byli bychom rádi, kdyby se našli zájemci pro vedení 
kroužků i mezi rodiči, každá spolupráce je vítána. 

I my, učitelé, bychom Vás chtěli ubezpečit, že jsme zde pro vás a 
vaše děti a že se můžete s jakýmkoli problémem týkajícím se školy na 
nás obrátit, budeme se snažit najít společná řešení. 

Další informace o škole můžete získat ve vitríně na Náměstí a na 
webových stránkách naší školy: www.zsvranov.zde.cz   . 

 
Mgr. Zdeňka Černošková 

ředitelka školy 
 
 
DRAKIÁDA /7.10.2006/ 

 
Na letošním, již 9. ročníku DRAKIÁDY, se na pláži Vranovské přehrady 

sešlo a předvedlo 19 soutěžících draků. 
Porota ve složení MUDr. M. Texlová, Ing.Fr. Texl, T. Texlová a paní  

A. Jelínková měla opravdu obtížný úkol … vybrat toho správného vítěze. 
V kategorii „NEJODVÁŽNĚJŠÍ“, „NEJŠIKOVNĚJŠÍ“, „DRAK MISÁK“ a 
nově zvolená kategorie „DRAK OBOJŽIVELNÍK“ se umístili: 

 
 
 
„NEJŠIKOVNĚJŠÍ DRAK“   -  Tereza Pospíšilová 
 

„NEJODVÁŽNĚJŠÍ DRAK“  -  Kateřina Žáková 
 

„DRAK MISÁK“                 -  Hanička Hanáková 
 
„DRAK OBOJŽIVELNÍK“     -  František Valášek 



 11 

 

Tereza Pospíšilová a její „NEJŠIKOVNĚJŠÍ DRAK“ 

 
 

 

Kateřina Žáková s „NEJODVÁŽNĚJŠÍM DRAKEM“  
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Hanička Hanáková se svým „DRAKEM MISÁKEM“ 

 

 

 
 

František Valášek  a jeho „DRAK OBOJŽIVELNÍK“ 
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Nejmladším účastníkem se stala Natálka Pospíšilová. 

 
Po loňském bezvětří se na nás tentokrát usmálo štěstí a vítr opravdu 

foukal. 

Přestože ocenění vítězové byli pouze čtyři, nemusel být nikdo smutný, 
protože cenu nakonec získali všichni. Tou byli dráčci perníkoví, které 
pro nás připravila a nazdobila paní doktorka Texlová. 

Poděkování patří také panu A. Jelínkovi, který sponzoroval ceny pro 
vítěze. 

Největší odměnou pro děti ale určitě byl příjemně strávený den 
s rodiči, sourozenci i kamarády. 

  

  

  

  

SSKKPP  VVRRAANNOOVV  NNAADD  DDYYJJÍÍ  

  
 

VÝSLEDKY UTKÁNÍ  OS. sk."A" ŽÁCI- PODZIM 2006 

  

1. kolo Blížkovice - Vranov 2:3 

 branky: Kratochvíl M. 3x  

2. kolo Vranov - Oleksovice 2:1 

 branky: Altenburger, Watzinger  

3. kolo volno  

4. kolo Přímětice - Vranov 3:0 (1:0) 

5. kolo  Práče - Vranov 2:6 (0:2) 

 branky: Kratochvíl M.2x, Plucek 2x, Kratochvíl P., Watzinger 

6. kolo  Lechovice - Vranov 6:5 (2:3) 

 branky: Plucek 3x, Kratochvíl M. 2x 

7. kolo  Vranov -Štítary 0:3 

8. kolo volno  

  

      
ZBÝVÁ ODEHRÁT 

  

09. kolo   Vranov - Hatě neděle 15.10. v 13.15 

10. kolo   Mramotice - Vranov neděle 22.10. v 12.45 

11. kolo   Vranov - Hl. Mašůvky neděle 29.10. v 11.45 
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VÝSLEDKY UTKÁNÍ SOUTĚŽE IV."A" MUŽI- PODZIM 2006 

  

1. kolo Těšetice - Vranov  2:2 (2:1) 

 branky: Jaklovský, Štancl  

2. kolo Vranov - Jevišovice"B" 4:1 (2:0) 

 branky: Jurčík, Baro, Štancl, Záboj  

3.kolo Gr.Mýto - Vranov  2:1 (2:0) 

 branka: Štancl  

4. kolo volno  

5. kolo Suchohrdly - Vranov 4:0 (1:0) 

6. kolo Vranov - Únanov"B" 0:0 

7. kolo  Štítary"B" - Vranov 2:0 (1:0) 

8. kolo  Vranov - Hostim 2:1 (1:1) 

 branky: Hájek, Železný  

9. kolo  Slatina - Vranov 2:1 (1:1) 

 branka: Hájek  

  

  
ZBÝVÁ ODEHRÁT 

  

10. kolo   Vranov - Hl.Mašůvky neděle 15.10. v 15.30 

11. kolo   Chvalovice"B"- Vranov sobota 21.10. v 15.00 

12. kolo   Vranov - Olbramkostel neděle 29.10. v 14.00 

13. kolo   Pavlice"B"- Vranov neděle 5.11. v 10.15 

14. kolo   Vranov - Těšetice neděle 12.11. v 13.30 

  

  

  

  

DDAALLŠŠÍÍ  IINNFFOORRMMAACCEE  
 

 
 

112200  LLEETT  SSBBOORRUU  DDOOBBRROOVVOOLLNNÝÝCCHH  HHAASSIIČČŮŮ    
V roce 2007 oslaví místní SDH 120. výročí svého vzniku. Hlavní 

oslavy proběhnou na přelomu měsíce dubna a května a o celém 
programu vás budeme včas podrobně informovat. 

V současné době je připravována publikace a expozice výstavy, která 
má mapovat celé 120-ti leté období činnosti. Z toho důvodu přivítáme 
veškeré informace, které jistě řada z vás občanů naší obce má 
k dispozici. Rádi bychom se dozvěděli o minulosti co nejvíce, a to nejen 
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od „pamětníků“. Důležitá je i fotodokumentace, a to nejen prostor 

hasičských zbrojnic za celé období, ale i dalších objektů, nevyjímaje 
osoby a osobnosti související s SDH. 

Věříme, že nám pomůžete při vytvoření této publikace, která se stane 

zajímavější právě díky vašemu přispění. 
V závěru měsíce října bychom rádi pozvali všechny zájemce, kteří 

mají k tomuto tématu co říci na „čaj o páté“, kde si mohou společně 
nejen zavzpomínat , ale i spojit jednotlivé útržky historie Vranova nad 
Dyjí. 

Vaše náměty a materiály rádi převezmou, vyslechnou a předem za ně 
děkují Josef Skůpa tel. 724 264 629, Jan Maurer tel. 724 290 600, 

Marta Miklíková tel. 724 096 216. 
Marta Miklíková 

 
 

 
 
 

VVÝÝZZNNAAMMNNÉÉ  HHIISSTTOORRIICCKKÉÉ  OOSSOOBBNNOOSSTTII  NNAAŠŠÍÍ  OOBBCCEE  
 
 

MICHAL JAN III. Z ALTHANNU, 
SVOBODNÝ PÁN Z GOLDBURGU A 
MURSTETTENU, skutečný tajný rada 

a nejvyšší podkoní, oblíbenec a přítel 
císaře Karla VI. Narodil se 8. října 
1679 jako mladší syn stavebníka 
vranovského sálu předků Michala Jana 
II. z Althannu a Marie Terezie rozené 
z Liechtensteinu. Od raného mládí byl 
ve službách prince Karla, kterého 

doprovázel – jako španělského  krále 
Karla III. –  i po celou válku  
o španělské dědictví. V roce 1709 se  
v Barceloně oženil s Karlovou 
favoritkou Marií Annou Pignatelli.     

Po smrti císaře Josefa I. (v roce 1711) 
a potom, co se Karel stal římskoněmeckým císařem a českým a 

uherským králem, přesídlil Michal se svou ženou do Vídně, kde dále 
upevňoval důvěrné kontakty s panovníkem. Jejich přátelství, zejména  
z Karlovy strany, bylo současníky označováno za skutečně mimořádné 
(v této souvislosti nechybí v literatuře ani úvahy o latentních a 
nerealizovaných bisexuálních sklonech panovníka). Projevovalo se mimo 
jiné častými návštěvami císaře v althannském vídeňském sídle nebo 

krátkými pobyty císařské rodiny na dolnorakouském panství Althannů  
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v Murstettenu. Jeho vnějším projevem byla i nebývale dlouhá doba, 

kterou Michal trávil v Hofburgu  v císařově blízkosti – hrával s ním 
kulečník, pravidelně se spolu s ním zúčastňoval – jako vyhlášený střelec 
– oblíbených honů, radil mu v soukromí při řešení politických i 

rodinných problémů. Císař hudebně nadaného Althanna, který s ním i 
muzicíroval, neustále vyznamenával – stal se rytířem Řádu Zlatého 
rouna, španělským grandem 1. třídy, od roku 1714 dědičným číšníkem 
Říše římské národa německého, nejvyšším dědičným županem 
czaladierského komitátu (v jižních Uhrách) atd. Mimořádné byly i 
panovníkovi věcné dary – mimo jiné mu věnoval jihouherské 
velkopanství Mezimuří s městem Čakovec (na soutoku Mury a Drávy, 

dnes ve Slovinsku a Chorvatsku).      
V politice se Michal profiloval jako jeden z čelních představitelů tzv. 

španělské strany na vídeňském dvoře prosazující zájmy španělských 
emigrantů, kteří přišli do Rakouska spolu s Karlem. Svůj velký vliv, 
zejména v personálních otázkách, však uplatňoval v pozadí a spíše 
neviděn. Významné a císařem nabízené úřady odmítal. Proslul velkým 
smyslem pro orientaci v složitém předivu dvorských vztahů, v prostředí 

intrik se pohyboval s jistotou a často zřejmě i bez zábran, a měl proto 
řadu nepřátel. Vedle ojedinělých příznivých referencí se o něm  
v převažující míře vyskytují hodnocení velmi negativní, zejména  
v relacích zahraničních vyslanců. Říšský vicekancléř hrabě Bedřich 
Schönborn o něm například v roce 1717 napsal: „ …... bestiální favorit 
……. němý a ďábelský Althann, který nepáchá nic na veřejnosti, ale  

v soukromí, kdekomu a s velkou vážností .....“.    
Když dne 16. března 1722 ve věku 43 let zemřel, zděšený císař si 

poznamenal do svého deníku „ ….. můj nejdražší služebník, můj 
nejmilejší přítel, můj jediný přítel, který mě a já jeho 19 let vroucně 
miloval ..... zemřel ….. jsem velmi smutný, velmi smutný ... nikdy 
nezapomenu ...“. Prohlásil se za poručníka jeho nezletilých dětí a 
nařídil, aby ve Vídni po tři dny každé tři hodiny zvonily zvony všech 

kostelů a rozdávaly se peníze vídeňské posádce. Smutečních slavností 
se zúčastnil celý dvůr, vysoký klérus, cizí vyslanci, zádušní mši 
celebroval vídeňský arcibiskup. Nebožtíkovo tělo bylo pak převezeno do 
hrobky hlavní althannské Michalo Janovské linie rodu, tedy v podzemí 
vranovské zámecké kaple. Ocitlo se tedy na Vranově,  o který Michal 

Jan III. za svého života bezúspěšně usiloval v dvacet let trvajícím 
soudním  procesu se starším bratrem Michalem Heřmanem a který – 

jako právoplatní majitelé – obsadili až jeho synové.  
Úplný erb Michala Jana III. – v červeném štítě příčné stříbrné břevno, 

na něm spojené černé písmena A přecházející do stylizované číslice 3. 
Turnajský helm s pokryvadly ve formě červeného hermelínového pláště 
završeného knížecí korunkou, z níž jako klenot vyrůstá zelená jedle. 
Tento erb  se v nebarevném provedení dochoval na několika místech na 

zámku, mimo jiné na průčelí zámecké kaple. V obci je pak, spolu  
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s pignatelliovským znakem, proveden na podnoži soklu sochy Jana 

Nepomuckého, kde je dekorován Řádem Zlatého rouna a kde se v něm 
navíc nad břevnem objevuje (zlatá) číše. Tato obecná figura vyjadřuje, 
že Michal Jan III. z Althannu a jeho mužští potomci, resp. vždy nejstarší 

syn v přímé linii, byli nositeli již zmiňovaného a velice prestižního titulu 
dědičného číšníka Říše římské národa německého. Přestali ho užívat, a 
tedy vkládat číši do svého erbu, po roce 1806, kdy Říše formálně 
zanikla. 

Stručně k Althannům (původně Altheimům). Vranovské dominium 
vlastnili v letech 1618 až asi 1630 a dále mezi lety 1680 až 1793. Do 
historie naší obce se zapsali významným způsobem - zejména 

vybudováním velkolepé barokní rezidence nad řekou Dyjí s proslulým 
sálem předků a kaplí Nejsvětější Trojice. Nejprve patřili mezi 

nevýznamnou nižší šlechtu ve Švábsku, která ale žádnou důležitější 
politickou, ekonomickou či jinou roli nesehrála. Poprvé jsou připomínáni 
ve 12. století, ve 14. století se usazují v Horní Falci a v Dolním 
Bavorsku (Landshut), kde jsou naposledy připomínáni v roce 1555. Za 
Wolfganga z Altheimu, který přichází někdy okolo roku 1530 do Rakous, 

nastává postupný vzestup rodu. Jeho syn Kryštof získává první statky 
na jižní Moravě (zástavní držba znojemského hradu, Oslavany). 
Kryštofův syn Volf Dětřich kupuje desková dominia Jaroslavice (1609) a 
Vranov (1618) a patří již k významným zemským feudálům – stejně 
jako jeho starší bratr polní maršálek a diplomat Michal Adolf I., který se 
se svými kariérními úspěchy zařazuje mezi nejpřednější šlechtu Říše. 

Právě na Vranově za Michala Jana II. a Marie Anny Pignatelli (konec 17. 
a první polovina 18. století) dosahují Althannové své nejvyšší 
majetkové, mocenské a společenské úrovně, a to mimo jiné svým 
ekonomickým potenciálem i promyšlenou sňatkovou politikou. Stávají 
se ministry, důležitými církevními hierarchy, významnými diplomaty a 
generály, stojí v přízni císařského dvora. V druhé polovině 18. století 
dramatická a sytými barvami přeplněná rodová freska bledne, navíc 

všechny poboční rodové linie Eustachovská, Wolfgang - Wilhelmovská, 
Michalo - Václavovská,  Quintinovská i vranovským Althannům nejbližší 
sublinie hrušovanská vymírají po meči. Poslední Althannové reprezentují 
již rod mocensky, společensky i hospodářsky ochablý. Žijí dodnes 
(mimo jiné na svém statku Murstetten v Dolních Rakousích, který 

kontinuitně drží více jak 400 let), a to v linii pocházející od c. k. 
komořího a c. k. majora, nejvyššího kraječe, soudce nad zápasy a 

nejvyššího štítonoše v obojích Rakousích Michala Maxmiliána (1769 až 
1834), který byl bratrem posledního althannského držitele Vranova 
Michala Josefa. 
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NNĚĚCCOO  PPRROO  BBYYSSTTRRÉÉ  HHLLAAVVYY 

 
Sudoku 

 

 1.  2. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

(Řešení najdete v příštím čísle zpravodaje.) 

  

 

 
 
 
 
 
 

ŠŠPPEETTKKAA  HHUUMMOORRUU 
 

 
Pane doktore, něco se mnou není v pořádku. Stále běhám za mladými 

děvčaty."  
"Ale to je přece docela přirozené", uklidňuje staříka psychiatr.  
"Ale já si nemůžu vzpomenout proč!" 

 

 
Jde babička do kostela, ale vzpomene si, že zapomněla vypnout 

sporák, a tak se alespoň pomodlí: 
"Andělíčku, můj strážníčku, opatruj mou dvouplotničku a přepni ji ze 

šestky aspoň na jedničku."  
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Babička říká vnukovi: "Pepíčku, když kašleš, dej si ruku před pusu!" 

Pepíček: "Neboj babi, mně zuby nevypadnou." 
 

  
"Dědo, jak slyšíte s tím přístrojem pro nedoslýchavé?" ptá se doktor 

pacienta. 
"Výborně, pane doktore, od té doby, co ho mám, jsem už třikrát měnil 
poslední vůli."  

 

 
Babička užívá bahenní koupel. Vnučka přijde k vaně, pozoruje tu 

hustou černou tekutinu a po chvíli povídá: 

"Babi, prosím tě, jak dlouho jsi se už nemyla?" 
 

  
Stěžuje si pán v domově důchodců na svoji manželku: 
"Nevadí mi, že kouří moje cigarety, pije moji slivovici a sebere mi 

důchod, ale když si sedne k obědu a směje se na mě mými vlastními 
zuby, tak to už je moc!"  

 

 
Popeláři odvážejí kontejner. Blíží se stará Mrázková s odpadkovým 

košem a volá: 
"Doufám, že nejdu pozdě!?" 

"Ale kdepak, naskočte si."  
 
 

 

 
 

Řešení hlavolamů z minulého čísla zpravodaje: 
  

  

1.   2. 
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Dokončovací práce v ulici Zátiší  
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