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REKONSTRUKCE KORUNY HRÁZE 
A OPRAVA KOMUNIKACE 

V LOKALITĚ HAMRY 

Práce na rekonstrukci koruny hráze budou zahájeny 
začátkem října tohoto roku. Povodí Moravy, s.p. uza-
vřelo smlouvu se zhotovitelem OHL ŽS, a.s., přičemž 
dotaci na tuto akci obdrželo  v srpnu, cena stavby je 
58,4 mil. Kč. Ukončení této stavby se předpokládá před 
letní sezónou 2019. Po celou dobu stavby bude koruna 
hráze uzavřena pro veřejnost. V současné době se pro 
návštěvníky buduje provizorní náhradní přístaviště v lo-
kalitě Skalka na levém břehu u hráze. Povodí Moravy, 
s.p. vybralo jako zhotovitele stavby fi rmu Jamis-Syrový, 
s.r.o. Občany Vranova, podnikatele, ale i návštěvníky 
Vranovska zajímá, odkdy a v jakých měsících bude 
převoz fungovat, jaká bude četnost jízd, kdo bude pře-
pravce a kolik bude převoz stát. V tuto chvíli nejsem 
schopen já, ani Povodí Moravy, s.p. na tyto otázky od-
povědět. V nejbližší době proběhnou jednání, kdo bude 
převoz organizovat a zajišťovat, zda městys, nebo Po-
vodí Moravy, a.s. Oprava hráze bude tedy trvat více 
jak 2,5 roku. Osobně se mně délka opravy nelíbí, dle 
svých možností jsem na to upozorňoval, protože když 
si uvědomíme, že celá hráz se v třicátých letech stavěla 
zhruba tři roky a oprava jenom koruny hráze bude trvat 
skoro stejnou dobu, je to v jakémsi nepoměru. Zároveň 
chci touto cestou upozornit všechny, především ná-
vštěvníky, co týče dvou nadcházejících letních sezón, že 
přehrada se nebude upouštět, oprava hráze by neměla 
nějak významně ovlivnit a omezit rekreaci na Vranov-
ské přehradě. Povodí Moravy, s.p., po dohodě, udělá 
maximum pro to, aby oprava hráze měla co nejmen-
ší negativní vliv na rekreaci ve Vranově, neobtěžovala 
trvale bydlící a ubytované hosty v penzionech a bude 
dbát na bezpečnost při odvážení a navážení materiálu 
související s uvedenou stavbou. 
V současné době probíhá oprava komunikace v Ha-
mrech. Podle harmonogramu prací se začne od Zadních 
Hamer a bude se postupovat směrem k Vranovu. Minu-
lý rok jsme dělali opravu místní komunikace v Junác-
kém údolí a mohu odpovědně říci, že se zhotovitelem 
společnosti Strabag a.s. byla vynikající spolupráce jak 
ze strany městyse, tak bydlícími v dané lokalitě. O po-
stupu prací a omezeních budou bydlící včas informová-
ni. Je třeba si uvědomit, že silnice v Předních a Zadních 
Hamrech je hodně úzká, takže budou uzavírky častější. 
Je to o toleranci a domluvě. Rovněž prosím o dodržo-
vání a respektování časů uzavírek, především při poklá-
dání fi nální části povrchu, který musí řádně vytvrdnout, 
jinak by se mohlo také stát, že tam budou natrvalo 
vyjeté koleje.   
                        / Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse /

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 22. října 2016 
budou pracovníci fi rmy FCC 
Znojmo, s.r.o. svážet ne-
bezpečný odpad.
Nebezpečný odpad přivez-
te na prostranství k penzio-

nu Inspira v době od 8.00 do 9.00 hodin. Mezi nebez-
pečný odpad patří:
barvy a ředidla (v plechovkách a lahvích), oleje, ole-
jové fi ltry, čistící tkaniny od olejů, prošlé léky, lepidla, 
autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, televizory, 
ledničky, mikrovlnky, monitory, počítače, tiskárny, pne-
umatiky od osobních automobilů bez disků, agroche-
mický odpad (staré postřiky a hnojiva). Tohoto sběru 
odpadu mohou využít pouze poplatníci místního po-
platku 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 pro-
stranství mimo uvedený datum a čas!!!

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Ve dnech od 24. října do 27. října 2016 (do 08.00 
hod.) bude na prostranství u penzionu Inspira umístěn 
kontejner na shromáždění objemného odpadu. Do této 
kategorie odpadů patří veškerý objemný odpad kromě tří-
děného 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 rekreač-
ních objektů, rodinných domů a bytů v našem katastru).
!!! Je důrazně zakázáno provádět skládku mimo 
stanovené období a kontejner!!!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
PRO POPLATNÍKY POPLATKU 

ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Upozorňujeme poplatníky místního poplatku za komu-
nální odpad (občany s trvalým pobytem a majitele ne-
movitostí ve Vranově nad Dyjí), kteří ještě nezaplatili 
uvedený poplatek, že jeho splatnost vypršela 31. srpna 
a podle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku 
za komunální odpad bude poplatek nezaplacený v tom-
to kalendářním roce zvýšený o 50 %. Jedná se o sankci 
dle zákona o místních poplatcích, podle kterého může 
být včas nebo ve správné výši nezaplacený poplatek 
navýšen až o trojnásobek.

/ Soňa Kudrová /
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VOLBY.CZ
INFORMACE K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 

KONANÝCH VE DNECH 7. A 8. ŘÍJNA 2016

1. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 
 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Občan České 
 republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky, nesplňuje podmínky 
 práva volit do zastupitelstev územních samosprávných celků. 

2.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky 
 platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič 
 svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu 
 hlasování umožněno. 

3. Hlasování na voličský průkaz
 Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním 
 okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvo- 
 du je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským prů-
 kazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové vo-
 lební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze stálého se-
 znamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku (šedé barvy) opatře-
 nou úředním razítkem.

4.  Hlasování do přenosné volební schránky                                                                       
 Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad městyse a ve dnech voleb 
 okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním 
 obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě
 okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
 a hlasovacími lístky. Ve dnech voleb mohou požádat o návštěvu členů okrskové volební komise 
 příbuzní nebo např. sousedé, také je možné požádat o návštěvu členů okrskové volební komise 
 telefonicky. V případě Vašeho zájmu o hlasování do přenosné volební schránky kontaktujte 
 prosím Úřad městyse Vranov nad Dyjí, paní Miroslavu Hanákovou na telefonním čísle - 515 296 312, 
 e-mail: hanakova@ouvranov.cz. V den voleb na telefonním čísle 728 650 797.

5.  Způsob hlasování                                                                                                       
 Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpra-
 vě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích líst-
 ků, nebude mu hlasování umožněno. V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky šedé barvy 
 jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hla-
 sovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uve-
 dených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Je-li v úřední 
 obálce vloženo několik hlasovacích lístků, je hlas neplatný.
 Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb hlasovací lístky do domov-
 ních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve 
 volební místnosti. 

/ Miroslava Hanáková /
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Složení učitelského sboru je následující:

PŘIDĚLENÍ TŘÍD A TŘÍDNICTVÍ  
1. ročník p. uč. Mgr. Mgr. Martina Hrůzová 
2. ročník a 3. ročník p. uč. Mgr. Lubor Durda
4. ročník p. uč. Mgr. Marcela Holíková
5. ročník p. uč. Ing.  Milana Zuhlová
6. ročník p. uč. Mgr. Stanislav Ganzwohl
7. ročník  p. uč. Mgr. Ladislav Fiala
8. ročník p. uč. Mgr. Kateřina Ducár Ondrůjová
9. ročník p. uč. Mgr. Martina Jedličková

Na částečný úvazek na naší škole vypomáhá p. uč. Mgr. Stanislava Kaniová.

Dále na škole pracují 2 asistentky pedagogů, a to paní Dagmar Větříčková a Marcela Marová. 
1. oddělení školní družiny opět povede paní vychovatelka Dagmar Hromadová, 
2. oddělení slečna Marcela Marová. 
Provoz školní družiny zůstává do 16 hodin. 
ŠD navštěvuje 37 žáků.

V letošním školním roce nabízíme žákům následující zájmové útvary:

Mgr. ČERNOŠKOVÁ Zdeňka Recitační II. st.

Mgr. POLLÁKOVÁ Nataša Pěvecký I. st.

Mgr. DURDA Lubor Florbal, hudební, 
volejbal

od 3. ročníku     
5. roč. (listopad–březen)

Mgr. HRŮZOVÁ Martina Dyslektický I. st.

Ing. ZUHLOVÁ Milana Nj konverzace II. st.

Mgr. GANZWOHL Stanislav Sportovní hry I. st.

Mgr. JEDLIČKOVÁ Martina M pro 9. ročník

Mgr. ONDRŮJOVÁ Kateřina Školní časopis, Dyslektický 
Tvůrčí psaní

II. st.
II. st. 
od 7. roč.

HROMADOVÁ Dagmar Kreativní tvoření II. st.

Mgr. HOLÍKOVÁ Marcela Kuchtění I., II. st.

VĚTŘÍČKOVÁ Dagmar Taneční II.st.

Mgr. NOVÝ Miloš Rybářský od 3. roč.

Mgr. FIALA Ladislav Florbal II.st.

NASADILOVÁ Petra Orientální tance od 1. roč.

Vranovský
zpravodaj
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Na letošní a příští školní rok se nám po-
dařilo získat grant v programu ERASMUS 
plus - jedná se o program Evropské unie 
pro vzdělávání, odbornou přípravu, mlá-
dež a sport na období 2014–2020. Pro 
naši školu to znamená, že několik vybra-
ných úspěšných žáků bude mít možnost 
vycestovat se svými učiteli až do pěti ev-
ropských zemí za poznáním a výukou ci-
zího jazyka, a to zcela zdarma. Následně 
pak budeme hostit žáky z navštívených 
zemí u nás.     
        
          / Mgr. Zdeňka Černošková, ředitelka školy /

Foto po rekonstrukci - 
chlapecké sprchy, dívčí toalety - srpen 2016

Během prázdnin se ve škole uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce sociálních zařízení jak v prvním, tak i ve 
druhém podlaží. Nové jsou i sprchy. 
Hned 24. 6. začalo odstraňování stávajícího starého zařízení. Pracovalo se intenzivně přes celé prázd-
niny. Kolaudace tohoto díla  proběhla 30. 8. 2016. 
Na fi nancování se podílel úřad městyse, škola a osm spádových obcí, další část nákladů byla hraze-
na z dotace. Všem, kteří se na projektu podíleli, ať už městys Vranov nebo starostové spádových 
obcí, patří velké poděkování. Dívky mají obklady v 
oranžové barvě, chlapci v zelené. Rekonstrukce už 
byla opravdovou nutností, protože bývalé zařízení 
pocházelo ze 60. let.

Tělocvična je rovněž zrenovovaná, má dřevěné 
obložení a čerstvě nalakovaná je i podlaha. 
Nový školní rok byl slavnostně zahájen 1. září za 
přítomnosti pana starosty, pana faráře a vedoucí-
ho obvodního oddělení Policie ČR ve Vranově nad 
Dyjí. Přivítali jsme 14 prvňáčků. Celkem má škola 
116 žáků v 8 třídách.

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Foto před rekonstrukcí - 
vybourání starého zařízení 24. 6. 2016
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SPORT

UDÁLO SE

ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ SEZONY 2016/2017

Naši mladí fotbalisté vstoupili úspěšně do nového ročníku soutěže starších přípravek, když v šesti ode-
hraných zápasech zatím neztratili ani bod. 

Výsledky odehraných zápasů: 
SK Vranov nad Dyjí - Blížkovice   7 : 2 (17. 9. 2016 - Blížkovice)
SK Vranov nad Dyjí - Olbramkostel /Mramotice/ 7 : 1 (17. 9. 2016 - Blížkovice)
SK Vranov nad Dyjí - Přímětice   12 : 4 (11. 9. 2016 - Přímětice) 
SK Vranov nad Dyjí - Únanov   15 : 1 (11. 9. 2016 - Přímětice)  
SK Vranov nad Dyjí - Jevišovice/Mikulovice A    8 : 0 (4. 9. 2016 - Mikulovice)
SK Vranov nad Dyjí - Jevišovice/Mikulovice B   12 : 2 (4. 9. 2016 - Mikulovice)

Další informace včetně fotografi í najdete na školních stránkách www.zsvranov.zde.cz v sekci BONUS, 
v kapitole FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA.

/ Mgr. Lubor Durda /

VRANOVSKÉ POSVÍCENÍ V ZADNÍCH HAMRECH

V sobotu 6. srpna odpoledne se sešli v kapličce sv. Heleny v Zadních Hamrech věřící, rekreanti 
i  občané, aby se zúčastnili mše svaté v kapličce svaté Heleny . Mše se zúčastnil i starosta obce 
p.  Ing Vedra L. s chotí, vzácným hostem byl i PhDr Jiří Paukert-Kuběna, historik umění a velký 
obdivovatel památek Vranova. Kaplička byla z iniciativy obyvatel této malebné části Vranova pod 
skalisky u řeky Dyje opravena. Pozvání bylo i na „První Hamerské zvonění“ nově nainstalovaným 
zvonem ve věžičce kapličky. Obraz sv. Heleny z r. 1836 od dvorního malíře Vranovského zám-
ku pana Josefa Dorého, byl krás-
ně restaurován a zdobil sněhově 
bíle vymalovanou kapličku, která 
je chloubou této části Vranova. 
Po mši byli přítomni pohoštění 
dobrými koláčky a pouťová zá-
bava, které se zúčastnilo mnoho 
občanů, pokračovala dál na ze-
lené louce u  řeky. Je dobře, že 
obyvatelé této části Vranova drží 
pospolu a uchovávají tak dávné 
zvyky sousedského spolužití, kte-
ré je soustředěné kolem kapličky 
svaté Heleny.

/ MUDr. Alena Horná /

Vranovský
zpravodaj
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VRANOVSKÉ POSVÍCENÍ V ZADNÍCH HAMRECH

VRANOVSKÁ POUŤ 13. a 14. SRPNA
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VRANOVSKÁ POUŤ 13. a 14. SRPNA

SPANILÁ JÍZDA S VRANOVSKÝMI SENIORY 11. ZÁŘÍ 2016

Vranovský
zpravodaj

-8-



PĚŠÍ POUŤ A CIGARETY

I letos se konala pěší pouť na Velehrad. V patnácti předchozích ročnících jsem se jí mohl jako 
poutník zúčastnit, tentokrát jsem musel ze zdravotních důvodů pouť vypustit.
Po bohoslužbě a požehnání poutníkům ve vranovském kostele, jsem si však neodpustil možnost 
vyrazit s poutníky a vyprovodit je alespoň do Lesné. Zároveň jsem poprosil, aby řidič doprovod-
ného vozidla přivezl na Lesnou mé kolo, abych na něm pak zase mohl přijet do Vranova. Šel jsem 
tak, jak na poutě chodívám v kněžské klerice – v černém taláru. Už v serpentinách se ke mně 
připojil asi čtyřicetiletý poutník a podával mi načatou krabičku cigaret. Nikdy jsem nekouřil a ani 
se nechystám začít. On však, mě prosil, abych si ji vzal a vysvětlil mi, že právě s tímto úmyslem 
jde na pouť: končí s kouřením a při pouti se chce modlit za to, aby již nikdy nezačal. Občas se mi 
to tak stává, že někdo v podobné situaci přijde za mnou jako knězem a chce požehnání k novému 
začátku. Povzbudil jsem jej tedy a cigarety zastrčil jen za pás své kleriky za tzv. cingulum – ne-
chtělo se mi totiž složitě krabičku od cigaret strkat do kapsy u kalhot. Vždy mám radost, když lidé 
dělají takováto dobrá rozhodnutí a ještě větší, když v nich vytrvají.
Na Lesné byla krátká pobožnost. Poutníci se loučili a pozvolna vycházeli. Já se připravoval k na-
sednutí na kolo. Nejprve jsem si musel podkasat sukni kleriky, abych byl schopen vůbec jet. Jaksi 
automaticky jsem sáhl za cingulum a vyndal krabičku cigaret, abych mohl sukni povytáhnout. 
Okamžitě si toho všimly dvě poutnice a jedna z nich zvolala: „No otče!“ Poutníci však již pozvolna 
vycházeli a navíc nedaleko odtud byl původní majitel cigaret. A tak nebyla vhodná příležitost na 
dlouhé vysvětlování. Tak jsem se jen zmohl na to, že jsem poutnicím řekl: „Milé sestry, právě toto 
jste neměly vidět.“ A ony odpověděly: „My víme…“ A z jejich hlasu a výrazů tváří bylo vidět, že je 
tato skutečnost mimořádně zaujala, a že už mají úplně jasno: celé roky to před námi tajil a teď 
to konečně prasklo. Je na cigaretách tak závislý, že si je bere i na takovouto krátkou cestu na 
Lesnou… Chvíli jsem se bezmocně, ale zároveň s úsměvem, díval za odcházejícími poutníky, a pak 
jsem odjel do Vranova. Napadlo mě, že tyto poutnice a možná i několik desítek dalších, kterým 
budou mít potřebu se sdělit, se dozví pravdu asi až na věčnosti. Ono to tak v životě bývá, jsme totiž 
schopni dělat závěry o druhých a myslíme si, že máme absolutní jistotu. A často z různých důvodů 
nemůžeme vidět celou pravdu... A tak i proto s dětmi a mládeží říkáme: kdo soudí, ten bloudí.

Celý tento příběh měl drobnou dohru. V neděli o pouti jsem tuto úsměvnou příhodu vyprávěl při 
kázání v kostele ve Vranově. Po mši svaté za mnou přišel jeden neznámý člověk, který noc prý 
přečkal ve spacáku za kostelem a vysvětlil mi, že je ze severní Moravy.  Ptal se, jestli jsem v ká-
zání mluvil pravdu, a že by měl zájem o ten zbytek cigaret. Prý je náruživý kuřák a zrovna žádnou 
nemá - aspoň jednu. A tak jsem šel pro cigarety na faru. Rozhodl jsem se, i když jsem měl již na-
plánováno dát je jinému člověku, který jistě v budoucnu nebude chtít nikdy s kouřením přestat, že 
celou načatou krabičku dám tomuto žadateli. Cestou ze schodů mě napadlo podívat se do krabičky 
– otevřel jsem ji a byl jsem překvapen: byla tam právě jediná cigareta, ale i tak udělala tomuto 
chlapíkovi velkou radost a byl vděčný. 
  A co říci na závěr? V životě často mnohým věcem a událostem nerozumíme, ale ve skutečnosti 
zpětně poznáváme, že vše zapadá do sebe jak kamínky v mozaice. A jako věřící člověk musím často 
obdivovat humor Nejvyššího Režiséra.

                                                                                   / P. Marek Dunda / 

FATYM

Vranovský
zpravodaj
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ZAJÍMAVOSTI O POKLONĚ SV. TEKLY – 
FOTOGRAFIE TITULNÍ STRANY ZPRAVODAJE

Protože v našem okolí je spousta krásných drobných staveb 
tzv. sakrálních /sacrum = svátost, bohoslužba, sakrální tedy 
znamená posvátný, bohoslužebný/ dovolte mi v úvodu objas-
nit názvy těchto památek.
BOŽÍ MUKA jsou drobné stavby většinou tvaru sloupu, pi-
líře, někdy kryté malou stříškou. Mají symbolizovat sloup, 
u kterého byl z příkazu Pontia Pilata bičován a mučen Kris-
tus. První tyto stavby byly již ve 14.st., většinou dřevěné.
Výklenková kaplička též nazývaná POKLONA je větší stav-
ba s výklenkem, ve kterém je umístěn obrázek nebo reliéf 
svatého, kterému je stavba zasvěcená a ke kterému se kla-
níme a modlíme.  Nedá se ale do ní vkročit!!! 
KAPLIČKA je stavba s malým oltáříkem, kam je možné 
vkročit a má již charakter malé modlitebny.

Když na konci r. 2014 bylo vedením obce rozumně rozhod-
nuto využít možnosti získat dotace z Ministerstva pro místní 
rozvoj na opravu drobných staveb, připadla v úvahu zdevas-
tovaná kaplička nad přehradou, v poli za Šašinkovýma. 
Tehdy pan starosta toužebně pronesl… kdyby se tak podařilo 
zjistit něco o této krásné kapličce… Byla to pro mne výzva, 
které jsem věnovala mnoho času, ale s úspěšným koncem. 
První jiskřičkou byla zmínka v knize z r. 1906 od místopisce 
Frant. Vácslava Peřinky kde se v souvislosti s bohatou činností hraběnky Heleny Mniszkové krátce zmínil 
že: „mimo to vystavěla hraběnka Mniszková při Dyji kapličku sv. Tekly.“ Při pročítání vzácné farské kroni-
ky, kterou otec Marek bedlivě střeží a nepůjčí ji mimo budovu fary, jsem objevila neuvěřitelné. Latinsky 
psané sdělení, které bylo pro mne badatelské zjevení. V překladu: „roku 834 (není psáno  tisíciletí, tedy 
není tam 1), byl ve Vranově postaven nový svatostánek na břehu řeky Dyje ke cti sv. Tekly, nákladem 
nejvznešenější hraběnky Heleny Mniszkové, rozené kněžny Lubomírské.“
Zasvěcení svaté Tekle nebyla zřejmě volba náhodná, protože v rodě Althannů se opakovaně vyskytuje 
toto jméno jako součást rodových ženských jmen.
Svatá Tekla je prvomučednice, žákyně sv. Pavla, která byla jako křesťanka odsouzená k trestu 
smrti upálením, ale krupobití a déšť zázračně oheň uhasil. Tekla byla velmi uctívána, dokonce 
v Německu je zvyk používat Teklin chléb k ochraně a uzdravení lidí a zvířat. Je patronkou umírají-
cích a ochranitelkou proti ohni, moru a nemocem. 
Do naší výklenkové kapličky - poklony, ke které staří Vranováci měli velkou úctu a věřili v její zázračnou 
moc, byl v r. 1930 namalován na plech obraz madony. Na zadní straně jsou zachována jména dárců 
(z vyprávění mé babičky vím, že pan Trinkl byl zdejší obchodník a bohatý řezník, který měl obchod tam, 
kde je nynější Hotel pod zámkem). Jako další neuvěřitelná náhoda je skutečnost, že mezi množstvím 
obrazů, které byly po celé roky oprav zdejšího kostela uloženy mimo Vranov, se po jejich návratu do 
farnosti podařilo najít hledaný obraz. Kdysi dávno zachránila paní Čermáková kus plechu z výklenku, 
který byl odtud vyrván. Ve Vranově jsou žijící spoluobčané, kteří vzpomínají s jakou vážností a res-
pektem se o kapličce mluvilo a věřili v její moc. Pro staré obyvatele Vranova to byla „Vranovská Panna 
Maria,“ chodili se k ní modlit.

HISTORIE
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23. září má sv. Tekla svátek, a já k tomuto datu odevzdá-
vám po 182 letech svědectví o tom, jak to bylo v tomto 
novém tisíciletí. Snad je to již poslední náhoda spojená s 
touto nádhernou výklenkovou kapličkou-poklonou, ke kte-
ré si udělejte procházku a žasněte nad místem, které si 
paní hraběnka zvolila pro rozjímání na břehu řeky Dyje 
uprostřed nedotčené krajiny.
Krátké sdělení o realizované opravě poklony bylo již ve 
Zpravodaji 3/2015. Dnes je vyprávění doplněno o nová 
dohledaná fakta.

/ MUDr. Alena Horná /

Se souhlasem památkářů a ochranářů byl na Šibeničním vrchu umístěn železný kříž, který dotváří spolu 
se zbytky kamenné ohradní zdi historii popravčího místa. Udělejte si procházku po stezce, která měří 
asi 630 m, začíná u kostela, pokračuje vzhůru po staré Formanské cestě (dnešní Claryho stezka). Od-
měnou vám bude nádherný výhled na zámek. Správa Národního parku Podyjí přislíbila instalaci lavičky 
na pamětní vrch, který je nedílnou součástí historie Vranova.

/ MUDr. Alena Horná /

VÍTE, ŽE….?

Vranovský
zpravodaj
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STÁTNÍ ZÁMEK VRANOV NAD DYJÍ
Úspěšná sezóna na vranovském zámku

Mimořádně úspěšnou sezónu zaznamenal vranovský zámek, 
jehož interiéry prošlo do poloviny září na 50 tisíc návštěv-
níků. Zříceninu Nový Hrádek u Lukova si za stejné období 
prohlédlo více než 8 tisíc turistů. Značnému zájmu se tě-
šily i hudební a divadelní programy Vranovského kulturní-
ho léta, které tradičně pořádá správa zámku ve spolupráci 
s vranovským městysem. V průběhu letošního roku byla 
završena přípravná fáze plánované rekonstrukce střešního 
pláště zámku. Její realizace se uskuteční v několika etapách, 
přičemž v první fázi dojde k výměně krytiny Sálu předků 
a východního křídla. Památkové obnovy se ještě letos a na 
počátku nadcházejícího roku dočká i Nový Hrádek u Luko-
va, kde proběhne oprava uvolněného zdiva z koruny vnitřní 
hradby staršího hradu a bašty nad přístupovým mostem. 
V  jarních měsících pak dojde k obnově dřevěných konstruk-
cí oblíbené novohrádecké vyhlídky. S několika podstatnými 
změnami a novinkami se počítá i na samotném zámku ve 
Vranově. Informace o nich se brzy dozvíte na stránkách Vra-
novského zpravodaje.    

                                                      / Bc. Radek Ryšavý / 

Pozn. redakce – nově jmenovaný pan kastelán Bc. Radek Ryšavý působí na Státním zámku ve Vra-
nově od 1. 9. 2016.  Foto: Ondřej Bednařík

NOVÁ KOMUNIKACE V JUNÁCKÉM ÚDOLÍ A TROCHA NOSTALGIE
Jen jako lehkou vzpomínku přinášíme dvě fotografi e pro srovnání: stejný úsek cesty v Junáckém údolí 
v roce 1929 a po opravě a položení nového povrchu v roce 2015. Obě jsou náhodou pořízeny ze stejné-
ho místa, pouze s 86tiletým časovým odstupem, před domem č. p. 258 pí. Anny Volákové.

/ od Ing. arch. Hany Bartoňové, Junácké údolí 258 /

HISTORIE
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Vždy po skončení něja-
kého období přichází na 
řadu hodnocení a bilan-
cování. My všichni máme 
za sebou další rekreační 
sezónu, kterou si dovo-
lím zhodnotit z pohle-
du policejních statistik. 
Z hlediska počtu řešených 
trestných činů a přestup-

ků došlo k velkému poklesu oproti roku 2015. 
V roce 2016 jsme řešili celkem 23 trestných 
činů a 244 přestupků, přičemž v roce 2015 to 
bylo 38 trestných činů a 304 přestupků. Ke 
stejnému poklesu došlo i například u počtu 
zjištěných řidičů pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových látek. V letošním roce bylo těchto 
řidičů přistiženo 27, v roce 2015 to bylo 39. 

V ostatních ukazatelích policejních statistik 
došlo k obdobnému poklesu.
Z tohoto pohledu lze letošní sezónu hodnotit 
jako klidnější, avšak nemyslím si, že méně fy-
zicky a psychicky náročnou. Pokles trestných 
činů a přestupků, byl způsoben několika faktory. 
Tím nejpodstatnějším jsou, dle mého názoru, 
přijatá opatření ve spolupráci s místní samo-
správou a dalšími podnikatelskými subjekty 
vedoucích k omezení narušování veřejného 
pořádku a změny v systému služeb v letních 
měsících. V takto nastoleném trendu chceme 
i nadále pokračovat a věřím, že i přes drob-
né komplikace, které nás čekají v souvislosti 
s avizovaným uzavřením hráze, vše bez větších 
problémů zvládneme. 

/ npor. Mgr. Radek Balík – vedoucí oddělení /

VYHODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V TERITORIU OBVODNÍHO 
ODDĚLENÍ POLICIE ČR VRANOV NAD DYJÍ V PRŮBĚHU REKREAČNÍ 

SEZÓNY 2016

POLICIE

K 15. září v letošním roce jsme jako hasiči 
absolvovali 12 hasičských výjezdů. Jednalo 
se o pět požárů, z toho byl vyhlášen druhý 
stupeň požárního poplachu v Grešlově Mýtě, 
kde zasahovalo dalších 8 jednotek. 5 krát jsme 
likvidovali obtížný hmyz, převážně v rekreačních 
objektech kolem přehrady a 2 krát záchrana 
osoby z obtížně přístupného místa na žádost 
ZZS. V obou případech se jednalo o osoby, 
které pod vlivem alkoholu spadly před klubem 
Kotva k vodě Vranovské přehrady.
Každý rok HZS zpracovává nový Požární po-
plachový plán, který je rozdělen do tří stupňů 
poplachu. Do prvního stupně PPP spadá pro naši 
jednotku 13 obcí, do druhého 23 a do třetího 
11 obcí. Nejvzdálenější je obec Dyjákovičky.
Stupně PPP jsou rozděleny podle počtu zasa-
hujících jednotek. I. st. PPP jsou 4 jednotky, 
II.st. 10 jednotek a III. st.15 jednotek.
17. září proběhl ve sklepení základní školy výcvik 

dýchací techniky. Tohoto cvičení se zúčastnily 
jednotky z obcí Blížkovice, Lesná, Starý Petřín 
a Vranov nad Dyjí. Celkem nás bylo 23 členů. 
Tato akce se velice vydařila. Tímto bych chtěl 
poděkovat vedení školy, že nám bylo umožněno 
v těchto prostorách provést výcvik.    
Začátkem července ukončil Libor Miklík funkci 
velitele jednotky a novým velitelem jednotky 
se stal Jan Maurer.

/ Jan Maurer /

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Vranovský
zpravodaj
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

 INFORMACE OBČANŮM VRANOVA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Sběr železného šrotu

Sbor dobrovolných hasičů Vranova nad Dyjí oznamuje obča-
nům, že v sobotu 22. října 2016 provede od 8.00 hodin sběr 
železného šrotu. Tímto žádáme občany, aby nachystali želez-
ný odpad před své domy, nejlépe v sobotu ráno (z důvodu 
zvýšených krádeží přes noc). Těžké kusy vyneseme sami.
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ZVEME NA AKCE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA    

Říjen   
 DÝŇOVÁ STRAŠIDÝLKA
22. 10. VÝLOV RYBNÍKA JEJKALA

Listopad  
05. 11. SVATOHUBERTSKÁ MŠE
11. 11. LOUČENÍ SE SLUNÍČKEM
12. 11. MARTINSKÁ ZÁBAVA
25. 11. VÁNOČNÍ JARMARK, 
              ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Za minulé období oslavili svá významná jubilea tito naši občané: 
Renáta Franková, Věra Bindačová, Bronislav Kirsch, Miroslav Málek, Vladimír Čáp, Josef Šára, 
Vlasta Kadlecová, MUDr. František Kofroň, Karel Fukal.
Krásné životní jubileum oslavila paní Jevdokija Prathová – 92. narozeniny.
Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a optimismu do dalších let. 

Narození: 
Adriana Jelínková, Jolana Kalinová, Ondřej Bednařík.

Rozloučili jsme se:
Marta Miklíková.

/Miroslava Hanáková/

Vranovský
zpravodaj
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LILIE PRO ALTHANNY – „VRANOVSKÁ LILIE“

17. – 21. června 2016 proběhl na zámku ve Vranově XVI. ročník květinové výstavy. 
Tradiční květinová výstava jako součást prohlídky základního okruhu, v níž dominuje lilie, sym-
bolicky připomíná rod vranovských Althannů jako stavebníků zámecké barokní architektury konce 
17. století.  A je i společnou poctou Marii Anně Althann - Pignatelli, která proslula mimořádným 
vztahem k přírodě, a jejímu vnukovi Michalu Josefu Althannovi, který ve třetí čtvrtině 18. století 
položil základy zámeckého lesoparku.  Výstava,  jejímž autorem je významný moravský florista 
Slávek Rabušic, je zahrnuta do cyklu  „Květiny v komnatách“. 
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