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POVODÍ VD VRANOV 
REKONSTRUKCE KORUNY HRÁZE 

Vranovská přehrada, která je v provozu od roku 
1934, se využívá jako zdroj pitné vody, dále pak  
k výrobě elektrické energie, protipovodňové ochra-
ně, rekreaci, sportovnímu rybářství a plavbě.  
S výstavbou přehrady se začalo v roce 1930 a celko-
vé náklady se vyšplhaly na 130 milionů korun. Celkový 
objem betonu použitý ke stavbě masivní gravitační pře-
hrady činil 233 000 m³.
Povodí Moravy, s.p. v současné době plánuje kom-
pletní rekonstrukci koruny hráze vodního díla Vra-
nov a náklady na tuto rekonstrukci dosáhnou kolem 
90 milionů korun. Stavební zásahy do koruny hráze  
si vyžádal její nevyhovující technický stav, zejména 
konstrukce přemostění přelivů. Z výsledků prohlídky 
z roku 2011 vyplynula potřeba zásadní opravy, při níž 
vodohospodáři nahradí celou železobetonovou mostní 
konstrukci.
Realizace stavby zabezpečí také bezpečné  
převedení desetitisícileté povodně, navíc umožní zvýšit 
retenční prostor nádrže skoro až o 20 %. Tento pro-
stor je určen především pro zachycení povodňových 
průtoků. Rekonstrukce koruny hráze zahrnuje vozovku 
přes hráz včetně všech podkladních vrstev, přemostění 
přelivů, mostní opěry, mostní závěry, stávající zábradlí 
na vzdušné i návodní straně hráze, rekonstrukci be-
tonových ploch pod jeřábovou dráhou, rekonstrukci 
osvětlení na koruně hráze a rekonstrukci poškozených 
betonových ploch na návodní i vzdušné straně hráze. 
Dále bude provedena rekonstrukce kabelových vedení 
v koruně hráze a rozšíření zařízení technickobezpeč-
nostního dohledu spočívající v instalaci kontrolních 
bodů na koruně hráze a na vzdušním líci.
Rekonstrukce bude podle všech předpokladů zahájena 
v říjnu letošního roku a bude trvat 32 měsíců, tedy do 
května 2019. Harmonogram stavebních prací je přizpů-
soben rekreačním sezónám tak, aby byla omezena do-
prava pouze ve dvou letních sezónách. Při rekonstrukci 
hráze dojde k úplnému uzavření komunikace, nicméně 
pro zajištění přístupnosti obou břehů bude vybudováno 
náhradní přístaviště po dobu provádění rekonstrukce. 
Toto přístaviště bude umístěno na skalním výběžku na 
pravém břehu zhruba 100 m od hráze.
Hladina přehrady zůstane během celé doby  
rekonstrukce v běžném režimu, hladinu nebude vli-
vem stavby potřeba snižovat a rekreace nebude 
omezena. Náhradní lodní doprava bude projíždět  
v blízkosti hráze a tak budou mít i návštěvníci  
možnost si prohlédnout jednu z ojedinělých rekonstruk-
cí betonové přehradní hráze.

/ Ing. Jan Moronga ,ředitel závodu Dyje /

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ 
SITUACI V TERITORIU 

OBVODNÍHO ODDĚLENÍ POLICIE 
VRANOV NAD DYJÍ A V OBCI 

VRANOV NAD DYJÍ ZA ROK 2015

Teritorium obvodního oddělení ve Vranově nad Dyjí 
tvoří katastrální území celkem 31 obcí, ve kterých 
žije téměř osm tisíc trvale hlášených osob. Obcí 
s největším počtem obyvatel je městys Blížkovi-
ce (1254 obyvatel) a dále městys Vranov nad Dyjí  
(860 obyvatel). V době rekreační sezóny se počet oby-
vatel, kteří se zdržují v našem teritoriu, několikaná-
sobně zvyšuje. V okolí Vranovské přehrady se nachází 
přibližně 4600 rekreačních objektů.
     V roce 2015 policisté našeho oddělení šetřili celkem 
155 trestných činů s celkovou objasněností 66,13%, což 
nás řadilo na 2. místo v rámci okresu Znojmo a 3. místo 
v rámci Jihomoravského kraje. Z tohoto počtu pouze 
deset trestných činů bylo spácháno v katastrálním úze-
mí Vranova nad Dyjí. Jednalo se o méně závažné formy 
trestné činnosti, jejichž skladba byla různorodá: dvě krá-
deže, dvě zanedbání povinné výživy, dvakrát řízení vozi-
dla pod vlivem alkoholu, dva podvody, jedna zpronevěra  
a jedna pomluva. Obdobně tomu bylo i s přestupky. 
Policisté našeho oddělení jich za loňský rok šetřili cel-
kem 703 a přímo ve Vranově nad Dyjí jich bylo šetřeno 
pouze 31. Jednalo se především o přestupky v dopravě 
a proti občanskému soužití.
Během silničních kontrol bylo zjištěno celkově 60 
řidičů motorových vozidel pod vlivem alkoholu  
a dalších 6, kteří řídili motorové vozidlo pod vlivem 
omamných a psychotropních látek.
Nelze si rovněž nepovšimnout, že došlo k částeč-
né obměně našeho vozového parku. Byli jsme vy-
baveni zcela novými vozidly VW Amarok a Škoda 
Octavia. Co se týká organizačních změn, tak naše 
oddělení bylo zařazeno do systému prvosledových 
hlídek, což předpokládá, že by se policejní hlídka 
dostavila na zákrok do deseti minut od oznámení.  
Z tohoto důvodu by naše početní stavy měly vzrůst do 
roku 2020 na celkový počet 26 policistů.
Vzhledem k tomu, že dochází k páchání trestné činnosti 
i v katastrálním území Vranova nad Dyjí, chtěl bych tou-
to cestou apelovat na Vás, občany, k větší spolupráci s 
Policií České republiky. Spočívá zejména ve sdělování 
poznatků a informací o výskytu podezřelých osob a 
podezřelých motorových vozidel, a to jak ve Vaší obci, 
tak i mimo ni. Poznatky mohou v mnoha případech po-
moci při objasňování trestné činnosti, přestupkového 
jednání, ale i k jejich předcházení nebo zabránění jejich 
páchání.

/ npor. Mgr. Radek Balík, vedoucí oddělení /
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HASIČSKÝ BÁL
Tradiční hasičský bál pořádaný Sborem dobro-
volných hasičů ve Vranově nad Dyjí pod záštitou 
starosty městyse Ing. Lubomíra Vedry byl zahájen 
ve 20.00 hodin 23. ledna tohoto roku  slavnostním 
nástupem zásahové jednotky sboru dobrovolných 
hasičů ve slavnostních stejnokrojích v Zámeckém 
hotelu.
V obou zaplněných sálech Zámeckého hotelu jsme 
se celý večer bavili za doprovodu hudebních skupin 
Víkend Hostěradice a DUa CARRIE. V tombole bylo 
připravených krásných 280 cen a po jedenácté ho-
dině večerní bylo šťastným výhercům předáno i 15 
hodnotných cen.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří 
se podíleli na přípravě bálu, jak hasičům, tak za-
městnancům úřadu městyse a v neposlední řadě  
i těm, kteří přispěli dárky do tomboly.   
Více fotografií z bálu naleznete na internetových 
stránkách www.ouvranov.cz

/ Marie Mynaříková /

NÁKLADY A PŘÍJMY - ODPADY V ROCE 2015

Výdaje Příjmy
Plast
Papír
Sklo
Kovy
Nebezpečné odpady
Objemné odpady
Směsný komunální odpad

Celkem

 120 664,00 Kč
93 014,00 Kč 
19 872,00 Kč

3 105,00 Kč
7 246,00 Kč

41 069,00 Kč
613 555,00 Kč

898 525,00 Kč

Místní poplatek za komunální odpad
Smluvní poplatek od podnikatelů
Odměna za třídění od EKO-KOM

Příjmy celkem

Rozdíl

585 352,00 Kč
95 588,00 Kč

125 638,50 Kč

806 578,50 Kč

91 946,50 Kč
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V sobotu 30. dubna 2016 budou pracovníci firmy FCC Znojmo, s.r.o. svážet nebezpečný odpad.
Nebezpečný odpad přivezte na prostranství k penzionu Inspira v době od 8.00 do 9.00 hodin. Mezi 
nebezpečný odpad patří:
barvy a ředidla (v plechovkách a lahvích), oleje, olejové filtry, čistící tkaniny od olejů, prošlé léky, 
lepidla, autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, televizory, ledničky, mikrovlnky, monitory, po-
čítače, tiskárny, pneumatiky od osobních automobilů bez disků, agrochemický odpad (staré postřiky  
a hnojiva). Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální odpad 
(občané a cizinci s trvalým pobytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních objektů, rodinných 
domů a bytů v našem katastru).
Je důrazně zakázáno provádět skládku na prostranství mimo uvedený datum a čas!

Ve dnech od 2. května do 5. května 2016 (do 08.00 hod.) bude na prostranství u penzionu Inspira umís-
těn kontejner na shromáždění objemného odpadu. Do této kategorie odpadů patří veškerý objemný 
odpad kromě tříděného odpadu, nebezpečného odpadu a železného šrotu.
Příklad: podlahové krytiny, matrace, textil, nábytek, dřevo, keramické předměty apod.
Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální odpad (občané  
a cizinci s trvalým pobytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních objektů, rodinných domů  
a bytů v našem katastru).
!!! Je důrazně zakázáno provádět skládku mimo stanovené období a kontejner!

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU

Mnozí občané, kteří již přišli platit poplatek za komunální odpad za letošní rok, byli příjemně překva-
peni výší tohoto poplatku, který byl snížen z 550 na 480 Kč. Chtěla bych touto cestou vysvětlit důvod  
snížení poplatku a seznámit Vás, kteří jste se nestačili informovat ať už na úřední desce nebo na na-
šich internetových stránkách, se zněním nové obecně závazné vyhlášky našeho městyse o poplatku 
za komunální odpad.
Podklady pro výpočet části poplatku za komunální odpad pro letošní rok vycházejí ze skutečných 
nákladů roku 2014. V tomto roce došlo k výraznému snížení nákladů na svoz a odstranění ostatních ko-
munálních odpadů (tj. zbytkových odpadů po vytřídění – ty naše popelnice, které necháváme mnohdy 
vyvážet neplné, černé kontejnery a objemný odpad). Náklady na tyto odpady jsou totiž nejvyšší a vý-
znamně nám tudíž ovlivňují výši poplatku. Odpad z popelnice není účtován svozovou firmou obci podle 
skutečného množství, ale jako výsyp jedné plné nádoby. Svoz a další využití tříděných odpadů je daleko 
levnější a navíc dostáváme finanční odměnu od firmy EKO KOM, a.s., jejíž výše je přímo odvislá od 
množství vytříděného odpadu. Proto chceme pochválit Vás, kteří důsledně třídíte, a požádat Vás, kteří 
se tímto problémem nezabýváte, abyste se při každém vyhození odpadu do popelnice zamysleli, a pokud  
už tedy neřešíte možnost dalšího využití tohoto odpadu, tak se alespoň motivovali výší poplatku, který 
musíte platit.
Dále bych Vás chtěla upozornit na ustanovení, které vyhláška o poplatku za komunální odpad nově obsahuje.  
Je to klauzule, že pokud nebude poplatek nebo jeho část zaplacený nebo odvedený do kon-
ce kalendářního roku, ve kterém vznikl, zvýší jej správce poplatku o 50 %. Proto Vás žá-
dám, abyste ve vlastním zájmu dodržovali termíny splatnosti poplatků – u komunálního od-
padu do 31.08. – a zbytečně se tak nevystavovali placení uvedené sankce. Místní poplatky 
mají povahu daní, jejich placení a vymáhání se řídí daňovým řádem, a pokud poplatník poplatek  
nezaplatí v souladu s obecně závaznou vyhláškou, je na něm vymáhán dokonce i exekučně. V tom 
případě už je ovšem zvýšený o exekuční náklady. Vymáhání dluhů vyžaduje od správce poplatku čas 
a finanční náklady navíc, a proto se snažíme motivovat poplatníky, aby platili poplatky v termínu splat-
nosti.

/ Soňa Kudrová /

TŘÍDIT ODPAD A PLATIT VČAS POPLATKY SE ROZHODNĚ VYPLATÍ

Vranovský
zpravodaj
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V neděli 7. února odpoledne proběhl již tradičně  

v Zámeckém hotelu dětský karneval pod patrona-

cí Fatymu a Městyse. Letos byla velká nejen účast 

masek, celkem 44, ale i jejich doprovodu. Pro děti 

byl připraven program plný tance, různých her  

a soutěží, nechyběla ani tombola. Na závěr pro-

běhlo losování všech přítomných masek o sladkou 

odměnu v podobě pěti dortíků a o jedno velké 

plyšové překvapení, které vyhrála maska šmou-

ly. Všichni si karneval užili a spokojeni byli malí 

i velcí!
/ Kateřina Grundová /

DĚTSKÝ KARNEVAL
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MASOPUST

Tak jak každý rok se i letos sešla parta nadšen-
ců masopustního průvodu, která se snaží o udr-
žení této tradice v našem městysi. V časných 
ranních hodinách se v knihovně sešlo 21 masek, 
které se následně rozdělily do dvou skupin a za 
doprovodu harmonikářů se vydaly na své vese-
lé pochůzky, kdy je maskám vše dovoleno. Po-
časí nám přálo, obyvatelé Vranova nás většinou  
vítali s úsměvem na rtech a dobrým pohoštěním. 
Doufáme, že tato tradice u nás ve Vranově nevy-
mizí. 

/ Barbora Novotná /

MASOPUSTNÍ MERENDA

Dne 14.2. 2016 se konala již tradiční masopustní 
merenda v Zámeckém hotelu. K poslechu a tanci 
nám hrála kapela VASR BAND. Tančících „civilistů“ 
i masek bylo hojně. Děkujeme všem příznivcům 
dobré zábavy, že zaplnili sál.

/ Jana Krčálová /

Vranovský
zpravodaj
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Vranov čte dětem 

Další ročník akce „Vranov čte dětem“ proběhl v pátek 11. a v sobotu 12.3. 2016. Páteční večer a noc 
patřil seniorům, kteří četli dětem pohádky a příběhy, v sobotu proběhla beseda s autory knihy „Vranov 
nad Dyjí nejen na starých fotografiích“ spojená s autogramiádou. Tradiční a mezi dětmi velmi oblíbenou 
akci pořádal městys ve spolupráci se ZŠ Vranov nad Dyjí.

/ Dagmar Větříčková /

VRANOVŠTÍ OCHOTNÍCI VZPOMÍNALI

V sobotu 12. března 2016 se v budově knihovny sešli vranovští ochotníci, aby zavzpomínali na léta, 
kdy prostřednictvím divadelních představení bavili nejen vranovské publikum. Od posledního vystou-
pení ochotníků v hotelu Dyje uplynulo už téměř 30 let, a tak nebylo snadné si vybavit, kdo a ve kte-
rém představení hrál. Kupodivu ti, kteří měli tenkrát největší problém si zapamatovat text svojí role,  

si  vybavili nejvíc vzpomínek. Také 
díky fotografiím z jednotlivých 
představení jsme se vrátili o víc 
než generaci zpět, kdy sál ho-
telu Dyje praskal ve švech a bu-
rácel smíchy. Shodli jsme se na 
tom, že by nebylo marné tradici 
ochotnického divadla ve Vrano-
vě nad Dyjí obnovit. Jen znát 
tak odpověď na otázky kdo, kde  
a kdy…
Odvahu zorganizovat tuto vzpo-
mínkovou akci ochotníků včetně 
zajištění občerstvení měla Marie 
Maurerová. Děkujeme též vranov-
ské radnici, která nám vyšla maxi-
málně vstříc.

/ Ing. František Texl /
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V lednu přišlo k zápisu do 1. třídy celkem 14 
dětí, nikdo nežádá o odklad školní docházky,  
1. třída tedy bude vyučována samostatně.

Ve středu 2. prosince měli žáci 2. - 6. roční-
ku možnost poslechnout si zajímavé povídání  
spisovatelky Ivony Březinové, která je autorkou 
mnoha knih pro děti.

V sobotu 5. prosince předvedly děti ze školní druži-
ny svůj čertovský tanec. Tradiční „Čertovský rej“ se 
konal za velkého zájmu veřejnosti na vranovském 
náměstí. Již podruhé měli naši žáci možnost zhlédnout na-

učné filmy společnosti MS Sférické kino, která díky 
projekčnímu 360° systému uvnitř pojízdné kupole 
nabízí zajímavé pořady o vesmíru, přírodě a životu 
na Zemi. Akce se uskutečnila 15. prosince.

Ve čtvrtek 17. prosince k nám zavítalo Divadélko 
pro školy s představeními „Písnička pro draka aneb 
Jak se vaří pohádka“ a „Divadlo nekouše! aneb Ži-
velný průvodce divadelními žánry“.

Ve čtvrtek 17. prosince jsme uspořádali tradiční 
Vánoční dílny spojené s výrobou vánočních ozdob  
a výrobků. I letos se uskutečnila prodejní výstava 
keramiky, patchworku, vánočních svíček, prostírání.

Společnost Laktea, která se zabývá zdravým ži-
votním stylem, vyhlásila soutěž FIT SVAČINA. Žáci 
naší školy pod vedením Mgr. Marcely Holíkové se jí 
nejen zúčastnili, ale také patřili mezi 10 vítězných 
týmů. Pořadatelé je odměnili částkou 10 000,-  
a k ní přidali i nádobí od firmy Tescoma a spole-
čenské hry.

Základní škola

Vranovský
zpravodaj
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V pátek 18. prosince se konal na zámku již tradiční Adventní koncert.
Tento rok, i když počasí bylo spíše jarní než vánoční, interpreti Trio Bel Canto zvolili díla barokních, klasicist-
ních i současných autorů a podařilo se jim dokonale navodit vánoční náladu.
Fantazii pro flétnu G.P.Telemane v podání mladičké flétnistky Mariie Mikhailovny  každý vnímal se za-
tajeným dechem, v sále vládlo absolutní ticho. Bachova Ave Marie v podání sopranistky Martiny Mac-
ko každého povznesla do vánoční slavnostní nálady. Šéf skupiny kytarista Libor Janeček bravurní hrou 
na kytaru dal celému koncertu romantický nádech. Šlo o jeden z nejkrásnějších vánočních koncertů,  
škoda jen, že se o této úspěšné akci nepsalo v novinách. Redaktorka Znojemska přítomna byla, spoléhali 
jsme ale marně na zmínku v novinách.
Početná skupina přátel z Rakouska byla nadšená, hromadné foto s umělci bude pro ně stálou památkou. 
Drobné pozornosti od spokojených vranovských posluchaček a od vedení obce bylo pro účinkující nečeka-
ným, ale milým překvapením. Součástí koncertu byla možnost nahlédnout do sálu předků, kde bylo nainsta-

Skupina dětí ve složení Adéla Franeková, Kateři-
na Hanáková, Nela Kocholová, Zuzana Trochtová, 
Darina Vaňurová, Natálie Plačková a Tomáš Zerza 
v rámci soutěže připravila salát z naklíčené čočky 
a bagetu s mrkvovou pomazánkou. Recepty na 
tyto dobroty můžete najít na www.fitkonto.cz.

Ve čtvrtek 4. a 11. února se naši školáci zapojili 
do environmentálního programu Správy NP Pody-
jí „Národní park přichází do škol“, ve kterém se 
dozvěděli spoustu zajímavostí o přírodě a vztahu 
člověka k životnímu prostředí.

V úterý 16. února proběhlo školní kolo recitační 
soutěže. Ve svých kategoriích z celkově 36 při-
hlášených recitátorů letos zvítězili Julie Hradecká, 
Filip Durda, Denis Polívka a Dominika Polívková.

/ Mgr. Zdeňka Černošková, ředitelka školy /

ADVENTNÍ KONCERT NA ZÁMKU 

Vranovský
zpravodaj
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lováno osm slavnostních tabulí k různým společen-
ským událostem: svatební, narozeninová, vánoční, 
velikonoční, myslivecká apod. Nádherně připravené 
tabule byly výtvorem studentů Středního odborné-
ho učiliště ze Znojma.
Výstava řezbářských prací od sochařů-řezbá-
řů Jiřího a Martiny Netíkových, kteří mistrně  
ztvárnili sochy světců,  sklízela jen nadšení nad vy-
soce uměleckým  zpracováním dřeva.
Mezi vánočními svátky byla zpřístupněna první část 
trasy prohlídky zámku, kde byly krásné květinové 
vazby s vánoční tématikou. V kapli byly vystaveny 
Betlémy a díla řezbářů-Netíků, které udivovaly pre-
cizností.
Že byla návštěvnost vánoční zámecké akce 
úspěšná, dokladuje skutečnost, že černoušek  
v kapli, který kývnutím hlavy děkoval za drob-
né peněžní dary, vydal ze své pokladničky 1.157 
Kč., které kastelán Mgr. Černý Jiří věnoval do  
Tříkrálové sbírky.

Vánoce na zámku mají vždy své kouzlo, tento rok 
byly pro nového kastelána Mgr. Černého prvními  
a může být oprávněně spokojený.

Již od 3. ledna chodili po Vranově koledníci s 
kasičkami CHarity a vybírali na nejrozšířenější 
sbírku u nás, která byla již 16.rokem. Ve Vranově 
chodilo 6 skupinek. Celkem se vybralo 24.260 Kč, 
což je o 2.552 Kč více jak v r. 2015. 
Na celém okrese Znojmo se vybralo 1 milion 
955.495 Kč, což je o 154.807 Kč více jak v roce 
předešlém. Ve Vranově nejvíce vybral otec Nik 
a to 8.250 Kč, otec Dunda Marek 5 085.- Kč,  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE VRANOVĚ

Kolektivu zámku lze přát, aby našli společně mno-
ho vzájemného porozumění a respektu v zájmu 
naší historické chlouby a novým kastelánům takové 
úspěchy jako v r. 2015. 

/ MUDr. Alena Horná /

Grundová Kateřina 4.209 Kč, Franek Roman 3.581 
Kč, Matulová Jana 2.222.- Kč a Grund Petr 913 
Kč. Ve srovnání s jinými obcemi je na náš po-
čet obyvatel finanční výtěžek rekordní. Štědrost 
Vranováků je příkladná. Organizátor sbírky Mgr. 
Mihula z Charity ze Znojma prosil, aby výsledky 
byly zveřejněny a všem bylo poděkováno. Velké 
díky všem za peněžní dary pro dobročinné účely. 

/ MUDr. Alena Horná /
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Sochu sv. J. Nepomuckého (fotoo na titulní straně) 
jsme za poslední desetiletí byli zvyklí vnímat tak, jak 
byla, nikoho by nenapadlo, že originál sochy měl u 
nohou na pravé straně sošku andělíčka    tzv. pu-
tto – odborný termín pro ch l a p e č k a  s křidélky 
nebo bez nich. V antickém umění to byli amorkové, 
zvaní také eroti.   Na starých fotkách Vranova je pa-
trné, že u nohou sv. Jana je malá soška. Když jsem 
minulé léto se svými vnuky prolézala půdu kostela,  
na kterém se opravovala střecha, a děti chtěly 
vidět Vranov z výšky, mezi stavební sutí jsem uvi-
děla buclatou kamennou ručičku, děti našly kus 
knihy, pak tělíčko a hlavičku. Byl to pro nás ob-
jev pokladu, zvláště když mi došlo, že to bude 
ten malý andělíček – chlapeček, který je na sta-
rých fotkách. Okamžitě jsme s panem starostou  
a tajemníkem objevené kousky sochy přenesli na 
bezpečné místo a začali vyjednávat o opravě sochy.
Z evidenčních listů památek v archivu bylo zjištěno že: 
doslova opis -  vlastníkem památky je MNV, socha je na 

parcele č.1388/1.  21.7.1967 socha  je značně poškoze-
ná , putto je jen zbytek s uraženou hlavou a uraženými 
oběma nožičkami v partiích nad kotníkem – n u t n o     
o p r a v i t  .

Byl kontaktován restaurátor MgA R. Vlasák, kte-
rý pracoval pro sdružení Nepomuceno, což byla 
akce na záchranu soch sv. Nepomuka ve zdejším 
vinařském kraji a finančně se na opravách soch 
podíleli vinaři z prodeje vín.  Restaurátor byl ob-
jevem putta, ale i samotnou sochou J.Nepomuc-
kého nadšen. Jeho vztah k soše narostl, když 
se dozvěděl okolnosti vzniku sochy, nezvyklost  
atributu tj. jazyku, který má svatý v pravé ruce  
a pak….
Hraběnku Marii Annu Josefu markýzu Pigna-
telli, hraběnku z Althannu zná každý, který jed-

nou navštívil náš zámek, prošel se její ložnicí  
s chytře schovanými dveřmi v krbu, nebo na-
vštívil slavnosti lilií konané již tradičně v červ-
nu na našem zámku na její počest, protože lilie  
milovala. Paní hraběnka byla nejen velmi krásná,  
ale i inteligentní, za rychlou kariérou svého muže stá-
la také nepochybně ona svým vlivem u Habsburského 
dvora.
O náklonnosti císaře Karla VI. Habsburského 
ke krásné hraběnce Pignatelli svědčí i fakt, že  
v r. 1732 věnoval císař hraběnce kamenná sousoší 
od sochaře Lorenze Mattielliho, které zdobí hlavní zá-
mecké schodiště. 
Jde o motiv zápasu Héraklea s Antaiem a Aeneas  
vynáší z hořící Tróje svého slepého otce Anchisa.
Po smrti Michala Jana III. – manžela hraběnky Pig-
natelli, císař Karel VI. Habsburský ve své náklonnosti 
k hraběnce šel až tak daleko, že Vranovské panství 
měl jako přímý dědic dostat Michal Heřman. Císař 
však vranovský zámek předal mladšímu synovi Mi-
chalu Antonínovi hraběti Altmanovi, generálu jízdy. 
To potvrzuje nejen náklonnost císaře k hraběnce, ale 
hlavě přiznání otcovství k levobočkovi, kterým Michal 
Antonín byl.
Jan Nepomuk byl za své činy kanonisován v r.1729  
a už za dva roky mu hraběnka nechala postavit sochu 
jako odpustek hříchu proti přísné katolické morálce 
. Jan drží v pravé ruce jazyk jako symbol neporu-
šitelnosti zpovědního tajemství.  Pignatelli vykoupila 
své prohřešky tím, že nechala postavit sochu svého 
mlčenlivého ochránce. Autor sochy není znám.
Nápis na podstavci z latinského překladu zní:
DEO       OPT.             MAX.
Bohu       Nejlepšímu    Největšímu 
Uctívanému/honorique/, svatému/sancti / Janu Ne-
pomuckému…..
Jako projev stálé oddanosti přikázala k veřejnému 
uctívání z kamene a vlastních prostředků zhotovit 
Marie Anna komtesa z Althannu rozená Pignatelli.
DE VOTA CLIENS  ET PROLIUM FIAT UTRIX ERIGIT
K ochraně svěřených a budiž zachováno pro potom-
stvo. RE 1760 NU  Restaurováno
Zajímavá historie této jedinečné sochy a její odborné 
restaurování bylo bedlivě sledováno vedením obce, 
s velkou radostí hotové dílo předal restaurátor MgA 
Vlasák v  listopadu.
Radost nad chloubou vykonaného díla však netrvala 
dlouho. Již před Vánocemi byla socha andělíčka zne-
hodnocena. Přičinila se o to školačka, která snad zpo-
čátku byla i hrdá nad svým činem, než došlo k vyšet-
řování, kdo to udělal. Spolužáci potvrdili pachatelku, 
její nerozvážné počínání snad bude výstrahou. Paní 
ředitelka školy žákům vysvětlila nutnost a povinnost 

RADOST A ŽALOST NAD SOCHOU SV. JANA NEPOMUKA

Vranovský
zpravodaj
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chránit všechny památky, odsoudila jakékoliv ničení  
a znevažování historie.
Snad namalované nehty na nohou andělíčka budou 
výstrahou pro všechny, kteří si dosud neuvědomili, 
jaké obrovské umělecké hodnoty nám zde zanecha-
li naši předkové a my jsme povinni se o ně starat,  
a chránit je.

Použitá literatura: sborník Jižní Morava 2014 roč. 50 sv. 53 
str. 385 J. Kozdas

ŽIVOTOPIS

Jan Nepomuk se narodil kolem r. 1345 v Pomuku 
blízko Plzně jako syn soudce. V r. 1348 císař Karel 
IV. založil v Praze Karlovu universitu, na které Jan 
studoval. Studoval práva a vykonával pak funkci no-
táře arcibiskupské soudní kanceláře. V r. 1380 přijal 
kněžské svěcení a stal se farářem v kostele sv. Havla 
na Starém městě v Praze.
Ve funkci vikáře potvrdil Jan jmenování nového opata 
do kláštera v Kladrubech. Byl to mnich Olen, jeho jme-
nování bylo ale proti vůli a k velké nelibosti krále Vác-
lava IV., který chtěl Kladruby jako zdroj majetku, aby 
nemusel biskupství financovat ze svých prostředků.  
To byl důvod, proč 20. března 1393 nechal Jana Ne-
pomuka zatknout spolu s dalšími kněžími. Všichni byli 
mučeni na staroměstské radnici, pak na rychtě, dne 
dům č. 404 na rohu Můstku a Rytířské ulice, kde byla 
mučírna. Jan Nepomuk mlčel, nebo panovníka Václa-
va napomínal a káral za jeho zhýralý život.
Ještě týž den, 20. března 1393 nechal král Vác-
lav IV. Jana Nepomuka svázat pacholky a o de-
váté hodině večerní jej svrhli z mostu do Vltavy. 
 

17. dubna našli rybáři Janovo tělo a to podle pěti 
hvězd, světel, které svítily kolem jeho hlavy. 
Ten rok vyschla řeka Vltava, lidé to brali jako trest 
Boží za krutou Janovu smrt.
Panovník byl roku 1 400 zbaven hodnosti titulu krále 
římského, také jako Boží odplata za smrt Jana.
Kolem smrti Nepomuka vznikla legenda, že král Václav 
chtěl na knězi Janovi vynutit zpovědní tajemství o své 
manželce Janě, kterou podezíral z nevěry. Chtěl tím 
zastřít své prohřešky manželského soužití a způsobu 
života.Svůj podíl na vraždě měly i rozepře mezi církví  
a vladařem, protože církev si nechtěla nechat mluvit 
do svých záležitostí.

Červená deska na Karlově mostě dodnes ukazuje  
místo, odkud byl Jan svržen do Vltavy. 
O svatořečení usiloval pražský arcibiskup Ferdinand 
hrabě Kluenburg.
Ten nechal 15. dubna 1719 otevřít hrob a před všemi 
5 členy komise v čele s vídeňským profesorem Janem 
Františkem Lovem, který byl osobním lékařem císa-
ře Leopolda I., při manipulaci s lebkou vypadla z úst 
hmota, kterou označili jako jeho jazyk. Následovalo 
blahořečení, ale čeští vlastenci dále shromažďovali 
důkazy o zázracích, aby mohl být Jan svatořečený.
Když byl 27. ledna 1725 vyndán jazyk z relikviáře  
a měl být podroben dalšímu zkoumání, jazyk zčerve-
nal a zvětšil se.  Dívenka Rosalie Hodánková neuto-
nula ve Vltavě, i když byla několik hodin pod vodou. 
Nashromážděné zázraky, které český národ dával do 
souvislosti s Janem Nepomukem, nakonec přiměly 
papeže Benedikta XIII. k svatořečení.
5.-16. října 1725  byly v Praze uspořádány velkolepé 
oslavy  Janova svatořečení, které byly dlouho poklá-
dány za nejmohutnější slavnost dějin Prahy a národa. 
R. 1693 byla na Karlově mostě postavena socha  
sv.Jana Nepomuckého.
Stal se nejuctívanějším svatým, odhaduje se,  
že v Evropě je více jak 30 000 soch tohoto světce, 
který je patronem i bezpečného putování a šťastné-
ho návratu, proto bývá často i na rozcestích. Sochy 
u mostů a řek jsou samozřejmostí, tak je tomu i ve 
Vranově.
Ještě jedna zajímavost patří k českému světci  sv.Ja-
nu Nepomuku, a to je, že má kolem hlavy pět hvězd. 
Je jediným světcem, on a Panna Maria, jejichž svatost 
je takto znázorňována.
Toto seskupení pěti hvězd se nazývá   t a c e ó, což 
znamená přeloženo z latiny  m l č e t  . Sv. Jan mlčel  
a pět  svítících hvězd jej pomohlo najít v hluboké Vl-
tavě.

Toto široké vyprávění o našem nejznámějším světci 
jsem zpracovala úmyslně tak obšírně, protože znát 
historii svého národa a osobnosti národa je povinnost 
každého z nás - dospělých i dětí. Jen tak si budeme 
vážit všeho, co bylo kdy zbudováno.

/ MUDr. Alena Horná /
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Socha sv. Jana Nepomuckého ve Vranově nad Dyjí bude v soutěži Nejlépe opravená 
kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2015 soutěžit pod číslem 23.

Hlasovat lze na telefonní číslo 736 301 599 SMS zprávou ve tvaru HLA PAMATKY 23
Z každého telefonního čísla lze zaslat pouze jednu SMS zprávu.
V letošním roce se kromě telefonního čísla, na které lze hlasovat, změnila i cena SMS.  
Namísto 6 Kč stojí jako běžná SMS dle tarifu hlasujícího a odpovědní SMS je zdarma. 
Hlasování probíhá od 14. 3. do 8. 4. 2016.

Bližší informace k soutěži naleznete na stránce http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/

Hlasy na této stránce by se měly přičítat v řádu několika minut. Započítání jejich hlasu bude 
potvrzeno odpovědní SMS.

SOUTĚŽ O NEJLÉPE OPRAVENOU KULTURNÍ PAMÁTKU

Začátkem října 2009 započaly opravy vranov-
ského kostela. Odborníci sice tvrdí, že trochu 
nelogicky, protože se začínalo od interiéru, ale 
vše se odvíjí podle toho, jak se daří shánět 
finanční prostředky. A tak v rámci první eta-
py nazvané Tóny baroka se do března 2011 
fantastickým způsobem podařilo opravit celý 
interiér chrámové lodi.
Další opravy už pokračovaly pomaleji - mám 
na mysli především střechu kostela, která se 
musela opravovat několik let. V loňském roce 
došlo i na fasádu, která by mohla být letos 
dokončena. Vše nasvědčuje tomu, že v letošním 
roce by mohlo dojít i na rekonstrukci sakristie, 
která je zřejmě nejstarší části kostela a o níž 

někteří ve velmi smělých hypotézách - spíše 
touhách, bájí, že by mohla být pohřební kaplí 
svatého Metoděje - podobná zbožná přání,  
však mají i na jiných místech…
Těší nás, že se oprava kostela nezastavila  
a i když někdy malými krůčky, stále pokračuje 
dopředu. A tato perla Vranova je vedle zámku, 
Národního parku a přehrady, dalším místem, 
které mnozí objevují a právem obdivují.
Chci touto cestou moc poděkovat všem, kteří se 
o opravy našeho kostela zasloužili a zasluhují 
a nejsou jich už jen desítky.

/ P. Marek Dunda, farář vranovský /

OPRAVY VRANOVSKÉHO KOSTELA POKRAČUJÍ

Vranovský
zpravodaj
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POZVÁNKA NA DALŠÍ AKCE

9.4.  Setkání regionu 

22.-24.4.  Zahájení rekreační sezóny 

30.4.  Pálení čarodějnic

14.5.  Den matek

14.5.  Okrsková hasičská soutěž

21.5.  Zájezd „HOBBY“

29.5.  Posvícení

SPORT

Dva vítězné turnaje našich mladých florbalistů.
Naši nejmenší florbalisté se stali celkovými vítě-
zi dvou letošních turnajů v Šumné a Blížkovicích  
a mají na svém kontě 4 vítězství a 2 remízy.

Florbalisté ZŠ Vranov nad Dyjí na vítězném březno-
vém turnaji v Blížkovicích. Zleva nahoře: Pavel Rotrekl,  
Petr Štěpán, Kryštof Balcárek. Zleva dole: Filip Durda, Lu-
káš Makovička, Lukáš Chaloupka. Více fotografií najdete 
na školních stránkách www.zsvranov.zde.

Šumná – 10. února
Vranov nad Dyjí – Pavlice  4:4

Vranov nad Dyjí – Šumná  7:6

Vranov nad Dyjí – Blížkovice  6:5

Blížkovice – 15. března
Vranov nad Dyjí – Blížkovice  6:0

Vranov nad Dyjí – Šumná  4:4

Vranov nad Dyjí – Pavlice  9:3

-14-



ZAJÍMAVOSTI Z EVIDENCE OBYVATEL SE STAVEM K 8. 3. 2016
Počet obyvatel: 812
Muži: 413                          Ženy: 399

Průměrný věk obyvatel Vranova nad Dyjí:

Počet osob dle jednotlivých ulic: Bítovská 77, Benátky 45, Bělidla 15, Felicino údolí 11, Havlíčkovo 
nábřeží 94, Junácké údolí 62, Komenského stezka  15, Mlýnská  16, Náměstí  58, Přední Hamry 32, Zadní 
Hamry 67, Zámecká 61, Zátiší  216, Znojemská 14, 8. května 24, evidenční čísla 5.

Četnost příjmení: 
1. Mynařík/Mynaříková 16 4. Čermák/Čermáková  11
2. Hanák/Hanáková 14 5. Kocholová/Kochol 10
3. Plachý/Plachá 13  Střecha/Střechová  10
 Trochta/Trochtová 13

Četnost jmen:
Jan 27 Marie 38
Petr 24  Jana 23
Jiří  18 Anna 13
Josef 19  Eva 13                
Pavel 18 Hana 10

Věk 0-6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

Muži 18 50 57 65 51 64 66 32 10 0

Ženy 14 40 52 57 59 53 65 37 18 4

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V posledním čtvrtletí oslavili svá významná jubilea tito naši občané: 

Vlasta Kocholová, Elena Háblová, Naděžda Kapičáková, Marie Čermáková, Zdenka Pigalová,  
MVDr. Jaroslav Ryšavý
V měsíci lednu oslavila 96. narozeniny paní Andělína Veselá.
Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a optimismu do dalších let. 

Narození:  Adam Smetana

Rozloučili jsme se: Lubomír Hanák

Vranovský
zpravodaj
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„Zahájení rekreační sezóny na Vranov-
sku“ získává každoročně na oblibě a při-
tahuje stále více lidí.  Letošní 10. ročník 
bude zacílen na oblast Bítovska, kde bude 
prezentována jedna z novinek rekreační 
sezóny - Hasičský pivovar.

V tomto roce bude „zahájení“ probíhat o víkendu 
22.dubna - 24.dubna. Slavnostní zahájení sezóny 
se bude konat v pátek 22. dubna v prostorách 
Hasičského pivovaru v Bítově. Pestrý program 
o víkendu 23.4. - 24.4. pak připravilo Sdružení 
pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska  spolu  
s podnikateli působícími v turistickém ruchu .

Návštěvníci regionu i místní obyvatelé budou 
moci opět využít zajímavé akce, jako např.  
přepravu turistickým vláčkem, lodní dopravu, 
vycházky s průvodcem po okolí, návštěvy pa-
mátek, varhanní koncert, adrenalinové aktivity 
nebo nově i prohlídku minipivovaru v Bítově.
Všechny akce zde nelze jmenovat, avšak 
podrobný program je zveřejněn na interne-
tu na www.navstivtevranovsko.cz nebo  
www.ouvranov.cz.

I letos bud celá řada služeb opět poskytována 
zdarma nebo ve zvýhodněných cenách. Některé 
restaurace připravily i výhodná slavnostní menu.
Zveme všechny občany Vranova 


