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průchod a průjezd přes těleso hráze. Z to-
hoto důvodu Povodí Moravy zbudovalo jako 
samostatnou stavbu náhradní přístaviště na 
Skalce, aby po dobu rekonstrukce koruny 
hráze bylo zajištěno zpřístupnění obou bře-
hů vodní nádrže Vranov jak pro návštěvníky 
přehrady, tak i osoby pracující v této lokalitě. 
Bylo dohodnuto, že Povodí Moravy vybudu-
je náhradní přístaviště a městys Vranov nad 
Dyjí zajistí provozování. Na základě těch-
to skutečností uzavřely uvedené subjekty 
smlouvu o výpůjčce s tím, že městys může 
přenechat předmět výpůjčky třetím osobám. 
Městys zveřejnil výzvu pro podání nabídek 
a dle hodnotících kritérií vybral společnost 
LODNÍ DOPRAVA VRANOV s.r.o. Městys 
Vranov nad Dyjí společně s uvedenou lodní 
dopravou a Povodím Moravy upravil přístu-
povou cestu ke schodům náhradního přísta-
viště tak, aby se cestující dostali bezpečně 
k převozu. Po 
dobu rekon-
strukce hráze 
nebude městys 
vybírat parkov-
né na parkovi-
šti před hrází, 
vybírá se pouze 
za převoz, který 
je v kompetenci 
lodní dopravy.

Ing. Lubomír 
Vedra

OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Minulý rok jsme 
získali dotaci na 
obnovu veřejné-
ho osvětlení ze 
Státního fondu ži-
votního prostředí 
ČR, z Programu 
Podpory obcí le-
žících v regionech 
národních parků, 
podprogramu Sní-
žení světelného 
znečištění. Vý-
měnu světel jsme 
dokončili na kon-
ci května tohoto 
roku. Celá akce 
stála 1.548.679 Kč, 
z toho je dotace 
50 %. Realizaci prováděla fi rma EnergySolu-
tions and Savings s.r.o. z Olomouce. Celkem 
jsme vyměnili 222 ks svítidel, což je více jak 
90 % z celkového počtu svítidel v městysu. Tím 
jsme dosáhli velké úspory za elektrickou energii. 
Úspory je dosaženo kvalitními LED svítidly s  vy-
sokou efektivitou přeměny elektrické energie na 
světlo, využitím sníženého výkonu mezi 22.00 
a 04.00 hod. (noční útlum – kromě hlavních 
tahů), využitím tzv. konstantního světelného 
toku (po celou dobu provozu se nemění výstupní 
světelný výkon), svítidla jsou od belgického kon-
cernu Schréder, typ Voltana. Další výrazná úspo-
ra díky novým světlům je také v tom, že každým 
rokem jsme do oprav starého osvětlení investo-
vali okolo 70 tisíc Kč. Pro zajímavost pár čísel. 
Příkon soustavy původní nominální 18,5 kW, pří-
kon soustavy původní skutečný 20,3 kW, příkon 
soustavy po obnově 4,48 kW, úspora 75,8 % 
(78,0 %). 

Ing. Lubomír Vedra - starosta

NÁHRADNÍ PŘÍSTAVIŠTĚ 
SKALKA

Povodí Moravy, s.p. provádí na vodním díle Vra-
nov  rekonstrukci koruny hráze, která bude trvat 
do 30. 6. 2019. Po celou dobu stavby není možný 
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SVAHOVÁ NESTABILITA HAMERSKÉ SKÁLY

ZAHÁJENÍ REKREAČNÍ SEZÓNY 2017

Hamerské vrásy byly přírodní památkou do roku 
1991. Po tomto roce se staly součástí I. zóny 
chráněného území Národního parku Podyjí. Jed-
ná se o význačnou geologickou lokalitu, tvořenou 
rozsáhlými skalními výchozy s převisy v délce 
přes 100 m a výškou až 60 m. Podle pamětníků 
padalo kamení pod skalami každoročně, intenzita 
však byla různá, záleželo na tom, jaká byla zima. 
V březnu roku 2016 došlo k většímu sesuvu kame-
nů na vozovku, a proto požádala Správa Národního 
parku Podyjí v součinnosti s městysem Hasičský 
záchranný sbor JMK o kontrolu skalního převisu 
za využití horolezecké techniky a shození volných 
bloků. Bylo shozeno asi 3 m3 kamení a celkem asi 
25 suchých stromů. Snahou bylo shodit maximum 
kamenů před rekonstrukcí vozovky, která se dělala 
na podzim roku 2016. Tyto kameny zanechaly po 
pádu řadu hlubokých záseků do povrchu vozov-
ky. Česká geologická služba doporučila opatření 
k posílení bezpečnosti procházejících osob a pro-
jíždějících vozidel. Mimo jiné doporučila alespoň 1x 
v roce po zimním období zajistit shoz uvolněných 

kamenů horolezeckou technikou. Letos na jaře 
byla prováděna kontrola skalního podkladu a díky 
extrémní letošní zimě (mrznoucí voda v puklinách 
přispívá k uvolnění kamenů) bylo nutností shodit 
poměrně větší množství kamenů, které nám bo-
hužel poničily novou vozovku a zábradlí. Nikdo ne-
předpokládal, že po loňské razantní akci se bude 
muset shazovat takové množství nově uvolněných 
balvanů. Došlo k nelibosti nás všech k poškození 
vozovky a zábradlí, které jsme následně opravili, 
ale bezpečnost a zdraví lidí je nadevše. 

Ing. Lubomír Vedra – starosta

Ve dnech 19. – 21. 5. se konal již 11. ročník za-
hájení rekreační sezóny na Vranovsku. Tuto akci 
pořádalo Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vra-
novska, ve spolupráci se subjekty cestovního 
ruchu působícími v okolí Vranovské přehrady.                                        
V pátek se na vranovské pláži konalo setkání pod-
nikatelů v cestovním ruchu se zástupci obcí a mé-
dií a proběhlo představení novinek sezóny 2017. 
V  nadcházející sezóně se mohou hosté těšit na-
příklad na nový turistický vláček, na lodní přívoz ze 
Skalky na hráz nebo na nové prohlídkové okruhy 
na vranovském zámku i na hradě Bítov. Cyklotu-

risty potěší pivovarská cyklostezka na Bítově a tu-
risty zase naučná stezka vybudovaná Lesy ČR ve 
Vranově nad Dyjí. Své příznivce si najde i expozice 
s obřími akvárii se sladkovodními rybami v horní 
škole. Pestrý víkendový program pro návštěvní-
ky Vranovska poněkud ovlivnila nepřízeň počasí 
a  návštěvnost akce zůstala za očekáváním i přes-
to, že o víkendu byly mnohé zmiňované atrakce 
představeny návštěvníkům poprvé. V letošním 
roce se však konaly opět i tradiční oblíbené akce 
– například vycházka s certifi kovaným průvodcem 
NP Podyjí, koncert ve vranovském kostele, exkurze 
v elektrárně a hojnou návštěvnost měly i restaura-
ce poskytující slavnostní menu.  Letos se do celé 
akce zapojily nejen větší fi rmy, ale ve větší míře 
i drobní podnikatelé, a to i fi nančními příspěvky, 
které byly využity na propagaci zahájení sezóny. 
Všem, kteří se na celé akci podíleli, patří velký dík. 
Doufejme, že se prezentace celé akce zúročí lep-
ším povědomím o Vranovsku i vyšší návštěvností 
v sezóně.

Ing. Jaroslav Ryšavý
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Poprvé jsem si této malé nadšené Valen  ny 
Balcárkové všimla na vystoupení pro maminky. 
Valen  ně je 8 let a po prázdninách půjde do 
3. třídy. ZŠ Vranov nad Dyjí a pro pohyb má na-
dání již od narození. V roce 2014 našla její ma-
minka inzerát náboru nových členů, přihlásila ji 
a od té doby tančí za ZŠ a MŠ Šumná.

1. Valčo, kde a kdo Tě trénuje pro Tvá 
vystoupení?
„Trénujeme na Šumné v tělocvičně pod vedením 
Denisy Vybíralové. Když jsem začínala, Denisa 
měla pouhých 14 let. MAŽORETKY = tanec, hud-
ba, zábava, radost!!!”

2. Jak dlouho trvá naučit se pracovat s hůl-
kou a na jakou hudbu trénuješ nejradši?
„Mně osobně to trvalo 1–2 tréninky. Žádný za-
čátek není jednoduchý. Záleží na zručnosti a tr-
pělivosti. Mažoretky většinou pochodují defi lé na 
dechovou hudbu a sestavy na hudbu moderní. 
Mně se líbí taneční.”

3. Byla jsi tancovat už v zahraničí, nebo kde 
jsi měla největší zážitek ze soutěže v ČR?
„Do zahraničí se chystáme 15. 6. 2017 (rozho-
vor před uzávěrkou zpravodaje). Naše skupina 
Šuměnky se probojovala na mistrovství Evropy 
do Chorvatska. Jsme nadšené. Jinak můj největší 
úspěch je 18. místo na MČR v Náchodě, jako só-
listka v pom ponech (třásně).”

4. Jaké jsou Tvé úspěchy a kde Tě můžeme 
potkat?
„Trpělivost, obrovská píle a radost z tance přináší 

úspěchy. Náš kroužek jich má spoustu. Já osobně 
vystupuji v sólu, triu, miniformaci a skupině po 
celé republice, ale i na různých akcích mikroregi-
onu Vranovska.”

5. Jaký je tvůj nejoblíbenější prvek při vy-
stoupení, jak se mu říká?
„Můj nejoblíbenější prvek je výhoz se spinem. 
BATON (hůlka) TWIRLING (točení) je sport založe-
ný na pohybu. Mým cílem je naučit se výhoz s tro-
jitou otočkou a spoustu gymnastických prvků.”

6. Kdo Ti šije kostýmy na vystoupení?
„Kostýmy pro skupinu si necháváme šít u paní 
Jany Valentové. Je moc šikovná. Její dresy jsou 
včetně fl itrování a malování a jsou vždy podle 
našich představ. Moje sólové kostýmy nechává 
mamka šít u své kamarádky Blanky Kozlové. Ta je 
také zručná švadlenka.” 

7. Kromě sportu, baví Tě ještě něco? 
„Sport mě baví ze všeho nejvíc. K tomu ráda pla-
vu, jezdím na kole, tančím zumbu, cvičím gym-
nastiku a ráda maluji.”

8. Máš ještě staršího brášku Kryštofa a ten 
také sportuje. Co dělá za sport?
„Kryštof ze všeho nejvíc miluje fotbal. Je výbor-
ný záložník. Ještě rád hraje fl orbal, jezdí na kole 
a chytá ryby.”

9. Kdo Tě ve sportu podporuje nejvíce kro-
mě maminky?
„Mamka jezdí na všechny soutěže a závody se 
mnou. Vždy mi fandí. Kromě ní mě podporuje sa-
mozřejmě celá moje rodina a holky z týmu.”

Chtěla bych všem popřát hodně sportovních 
úspěchů a hlavně zdraví. 

Vaše Valča 

Děkuji za rozhovor Valentině a její mamince 
Katce, která nám při rozhovoru pomáhala.

Petra Matulová, TIC

ROZHOVOR
Úspěšná mažoretka ze ZŠ Vranov nad Dyjí

Vranovský
zpravodaj
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STÁTNÍ ZÁMEK VRANOV NAD DYJÍ 
Už jste letos navštívili zámek?

 Novinek je celá řada – lavičky na nádvoří, 
prodejna suvenýrů, zejména však došlo po té-
měř čtyřiceti letech k reinstalaci prohlídkové 
trasy. Zatímco první část interiérů je věnovaná 
stoletému panování rodu Althannů, druhá část 
připomíná období dvou polských rodů – Mniszků 
a Stadnických. Součástí druhé trasy je i prohlíd-
ka zámecké kaple, do které z pokojů v patře ústí 
pozoruhodná vnitřní komunikace, užívaná bý-
valými majiteli při návštěvě bohoslužeb. Tvoří ji 
doslova labyrint točitých schodišť a spojovacích 
chodeb, poprvé zpřístupněný až v letošním roce. 
Navíc obě upravené trasy je možné navštívit za 
zvýhodněné vstupné.
 Přes 600 uměleckých předmětů nově obo-
hatilo zámecké interiéry. Jde o původní soubory 
grafi ckých listů, nábytku, skla či porcelánu, které 
byly dosud ukryté v depozitářích. Mezi ty nejpo-
zoruhodnější jistě patří empírová postel na vyvý-
šeném pódiu z mahagonového dřeva. Užívala ji 
hraběnka Helena Mniszková, jedna z nejvýznam-
nějších majitelek vranovského zámku v 19. stole-
tí. Mezi její oblíbené činnosti patřilo vyšívání a vy 
můžete nově spatřit její cestovní tašku, kterou 
vlastnoručně ozdobila heraldickou výšivkou.  
 I letos proběhne několik koncertů a divadel-
ních představení v rámci Vranovského kulturního 
léta. Na prvním nádvoří zahrají skupiny Kamelot 
(6. 7.), Poutníci (3. 8.) a vystoupí Hoff mannovo 
divadlo z Uherského Hradiště (15. 8.) se shake-
spearovskou klasikou Sen noci svatojánské. 
29. července rozezní Sál předků Ondřej Smeykal 
pozoruhodnými tóny australského didgeridoo. 

Hlavním lákadlem se snad stanou noční prohlíd-
ky, při kterých si ve vlastním tempu bez průvod-
ce můžete projít zámecké komnaty prvního patra 
v působivém světle lamp, luceren a svící. Usku-
teční se hned čtyřikrát v průběhu prázdnin a to 
2. a 23. července a také 6. a 26. srpna. Volná 
prohlídka je vhodná i pro rodiče s menšími dět-
mi, které se snad v potemnělém nočním zámku 
nebudou příliš bát. 
 V červenci a srpnu si letos naposledy nenech-
te ujít jedinečnou výstavu „Vranovská kamenina” 
v zámecké kočárovně. Největší část exponátů 
zapůjčilo Uměleckoprůmyslové museum v Pra-
ze, kam se vzácné kousky užitkové a dekorativní 
keramiky po prázdninách vrátí. Od konce června 
bude v galerii Thayana na prvním nádvoří zpří-
stupněná výstava fotografi í, pořádaná ve spolu-
práci se správou Národního parku Podyjí. 
 Po mnoha letech na zámku ožil stavební ruch, 
který jen tak neutichne. Probíhá rekonstrukce 
střech rozdělená do několika etap. Letos bude 
dokončena výměna krytiny na východním křídle 
a Sále předků. Skvělou zprávou je, že Minister-
stvo kultury, z jehož zdrojů jsou opravy fi nan-
covány, přidělilo dotaci na rekonstrukci jižního 
a západního křídla pro rok 2018. Lešení se tak na 
několik dalších let stane součástí pohledu na vra-
novský zámek a to je, alespoň z pohledu téměř 
každého kastelána, jen a jen dobře.

Bc. Radek Ryšavý, kastelán zámku
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SPORT VE ŠKOLE

ÚSPĚŠNÍ FLORBALISTÉ

Naši mladí fl orbalisté na jaře odehráli dva turnaje v Šum-
né. Po vítězstvích nad družstvy Šumná B 6:2 a Šumná A 
5:1 (10. května) a družstvy Pavlic 6:3, Šumné 6:2 a Blíž-
kovic 4:2 (7. června) tak na obou akcích obsadili 1. místo 
s plným počtem bodů. 

Více informací a fotografi í najdete na školních stránkách 
www.zsvranov.zde.cz.

Mgr. Lubor Durda

SK VRANOV NAD DYJÍ
Úspěch našich mladých fotbalistů

Naše fotbalová starší přípravka má za se-
bou velice úspěšný rok. Po 32 odehraných 
zápasech má na svém kontě 28 vítězství, 
2 remízy a 2 prohry. Existuje tak velmi 
reálná šance, že obsadí celkové 1. místo 
v Okresní soutěži A. Poslední dva zápasy 
této sezony se hrají až po uzávěrce tohoto 
čísla zpravodaje.

Výsledky a nejaktuálnější informace včetně 
fotografi í a video sestřihů najdete na škol-
ních stránkách www.zsvranov.zde.cz 
v sekci BONUS, v kapitole FOTBALOVÁ 
PŘÍPRAVKA.

Mgr. Lubor Durda

Florbalisté ZŠ Vranov nad Dyjí; 
nahoře zleva: Kryštof Balcárek, Petr Štěpán a Lukáš Makovička; 

dole zleva: Radim Prukner  a Filip Durda.

FOTO: 
Starší přípravka SK Vranov nad Dyjí; 
nahoře zleva: Filip Durda, Lukáš Makovička, Kryštof Balcárek, Adam Balík, 
Miroslav Popelka, Lubor Durda; 
dole zleva Michal Bouzek, Martin Beneš, Damian Prukner, Klára Kalabiso-
vá, Radek Bouzek a Radim Prukner.

Vranovský
zpravodaj
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NOVINKY Z BUDOVÁNÍ VYCHÁZKOVÝCH OKRUHŮ 
V OKOLÍ VRANOVA

Naučný okruh Josefa Dorého – ke Stříbrným vodopádům

 Vranovský spolek Clary z. s., který již v minu-
losti vybudoval a dosud udržuje a rozvíjí oblíbe-
nou naučnou stezku Karla Claryho, lidově zvanou 
„Clarynka”, spojující náměstí Městyse Vranov nad 
Dyjí s přehradním jezerem po levém břehu Dyje,  
již třetím rokem formou dobrovolných brigád jeho 
členů připravuje pro veřejnost za souhlasu Ná-
rodního parku Podyjí a obcí Vranov a Onšov dal-
ší projekt v podobě naučného pěšího okruhu na 
rozhraní katastrů obcí Vranov nad Dyjí a Onšov, 
s názvem Naučný okruh Josefa Dorého – ke 
Stříbrným vodopádům. Jeho cílem je ofi ciálně 
zpřístupnit malebnou přírodní scenérii vodopádů 
potoka tekoucího hlubokou úžlabinou z obce On-
šov a vlévajícího se z levého břehu do řeky Dyje 
naproti bývalému Prostřednímu mlýnu (Mitter-
mühle), dnes bytovému domu č. p. 142 a výrobně 
loutek na Havlíčkově nábřeží ve Vranově nad Dyjí.
 Trasa okruhu začíná v serpentině hlavní silnice 
u tzv. Kaple Nejsvětější Trojice (též kaple Výběrčí-
ho daní), kde se odpojuje od zmíněné stezky Kar-
la Claryho vedoucí kolem kaple vzhůru směrem 
k Onšovu. Nová stezka v úvodním úseku využívá 
starou lesní mlýnskou cestu, sledující zprvu vrs-
tevnici a později se svažující v příkré stráni levého 

břehu řeky Dyje směrem k hrázi vranovské pře-
hrady až do míst, kde zprava vyúsťuje do řeky 
Dyje potok či bystřina přitékající z obce Onšov. 
Jedná se o lokalitu u tzv. „Silberlochu” (Stříbrná 
díra) – dnes již takřka zaniklé zkušební štoly ra-
žené v těchto místech zřejmě koncem 18. či na 
počátku 19. století při pokusech s těžbou stříbra 
nacházející se u vyústění potoka. Stezka se něko-
lik desítek metrů předtím vydává směrem vpravo 
vzhůru do prudké stráně a sleduje několik set me-
trů jižní hranu žlebu, jímž potok protéká. Po cestě 
by měla postupně míjet celkem čtyři vodopády 
potoka, z nichž největší dolní má výšku necelých 
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6 metrů a nejnižší 2,5 metru s celkovou délkou 
kaskádovitého toku asi 200 metrů a převýšením 
kolem 50 metrů. Nad posledním vodopádem se 
stezka pozvolným obloukem napojí na lesní cestu, 
vedoucí ke spolkem nedávno zbudovanému od-
počívadlu na Claryho stezce při kraji lesa Onšov-
ského vrchu s výhledem na obec Onšov. Odtud 
se budou moci návštěvníci vydat buď směrem 
k Vranovu po Claryho stezce nebo pokračovat 
polní cestou dále k Onšovu a přes Claryho kříž 
na Vranovskou přehradu. Výsledkem by měl být 
v podstatě nový okruh, jenž by částečně se-
stával z nové stezky k vodopádům a stávající 
Claryho stezky. 
 Podnětem pro vybudování stezky byla ze-
jména mimořádnost a atraktivita přírodní památ-
ky vodopádů. V současné době nejsou nijak ofi ci-
álně přístupné a svým rozsahem, připomínajícím 
zejména v době dešťů zmenšeninu alpských vo-
dopádů, nemají na území Národního parku Podyjí, 
ale i celé Jižní Moravy, obdoby. Dalším důvodem 
je snaha po vytvoření atraktivního pěšího okru-
hu, který by pro pěší turisty, rozhodnuté navštívit 
Claryho naučnou stezku a nechtějící absolvovat 
celou její dlouhou trasu, ať už z Vranova na pře-
hradu nebo opačným směrem, umožňoval jakousi 
alternativu tak, aby nemuseli velkou část trasy 
při návratu do výchozího bodu absolvovat stej-
nou cestou. Výhledově by na tento projekt mohlo 
navázat obnovení zaniklé historické dřevěné pěší 
lávky přes řeku Dyji, která nedaleko od vyústění 
potoka do řeky ještě snad do 50. let 20. století 
existovala, a s níž již po řadu let počítá i územní 
plán obce. Obnovila by se tím možnost přístupu 
k vodopádům také přímo z vranovského Havlíčko-
va nábřeží a mohly by vzniknout i nové alternativy 
výletních tras. Není třeba dodávat, že nový okruh 
by taktéž přispěl k dalšímu zatraktivnění obce 
Vranov z hlediska cestovního ruchu. 
 Název stezky oslavuje známého malíře vra-
novské továrny na kameninu, Josefa Dorého. Ač-
koliv jeho osobnost v dějinách Městyse Vranov 
nad Dyjí a jeho okolí zaujímá výjimečné místo, 
dosud žádná místní pamětihodnost (kromě Ga-
lerie Doré v Městysi Vranov, v současné době již 
patrně zaniklé) dosud nenese jeho jméno. Podti-
tul názvu naučného okruhu odkazuje na samotné 
vodopády, jejichž označení v tištěných mapách 
zcela chybí. Původní označení „Silberbründl”, uvá-
děné v německé literatuře, by se patrně dalo do 
češtiny nejvýstižněji přeložit jako: „Stříbrná byst-

řina či potok” (dále též jen: „Stříbrný potok”). Ná-
zev zřejmě souvisí jak s blízkým Silberlochem tak 
i s množstvím slídy, jež se v korytě žlebu vyskytu-
je a připomíná stříbrnou rudu. 
 V nedávné době se na internetových stránkách 
www.mapy.cz dokonce objevilo i označení lokality 
jako „Onšovský potok” a „Onšovské vodopády”. 
Toto označení považujeme za nesprávné. Ačkoliv 
se na první pohled může zdát vcelku logické, aby 
potok pramenící na okraji obce Onšov, nesl její 
název, z historických důvodů vysvětlených sho-
ra, a také vzhledem k tomu, že nejvýznamnější 
část potoka s vodopády se fakticky nachází na 
rozhraní katastrů obce Vranov nad Dyjí a Onšov, 
blíže k obci Vranov a v údolí patřícímu přirozeně 
k této obci, považujeme za spravedlivé neutrální 
označení této přírodní památky, jež nebude obsa-
hovat název žádné ze zmíněných obcí, tj. Stříbr-
ný potok či bystřina a Stříbrné vodopády. Po 
sérii úvah přitom záměrně nenavrhujeme název 
přírodní památky: „Vodopády stříbrného potoka”, 
který jsme původně prosazovali v projektu schvá-
leném Národním parkem Podyjí, neboť přírodní 
památka s takovým názvem, jak jsme dodateč-
ně zjistili, se již nachází v Nýznerově na úpatí 
Rychlebských hor.
 Co se týče stavebních úprav, větší realiza-
ci představuje zbudování terasy („Dorého vyhlíd-
ka”) se zábradlím ve stráni s vyhlídkou na dolní 
(největší) vodopád a s dřevěnými (či železnými) 
schody spuštěnými z terasy k místu tůně při do-
padu dolního vodopádu. Inspirací pro terasu vy-
hlídky je tzv. Hallamassekova vyhlídka ve Vranově 
nad Dyjí. Dále je v plánu schody zpřístupnit i další 
z hořejších vodopádů. Ve svažitých partiích stez-
ky je používáno opěr ze dřeva a místního volně 
ležícího kameniva. Ve vybraných úsecích by mělo 
být osazeno jednoduché zábradlí.
 Značení stezky bude standardní pro nauč-
né stezky obdobně jako u stezky Karla Claryho.  
Trasa nové stezky navržená spolkem Clary z. s. již 
byla schválena na schůzi generálního shromáždě-
ní Klubu českých turistů v Praze na podzim 2016.
 Informační panely. Na trase stezky se bu-
dou nacházet čtyři informační panely ve stejném 
provedení jako panely na Naučné stezce Kar-
la Claryho, přibližující naučnou a pokud možno 
i zábavnou formou (s ohledem na nejmenší ná-
vštěvníky) na lokalitu vodopádů, místní historic-
ké zajímavosti (stručný popis mlynářství a těžby 
kovů na Vranovsku) a zejména přírodní souvis-

Vranovský
zpravodaj
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losti (geologie, fl óra, fauna). S ohledem na dět-
ské návštěvníky uvažujeme v rámci textu panelů 
též o možnosti souběžné pohádkové trasy, jež 
by se zábavnou formou inspirovala pohádkový-
mi postavami z Podyjí (víla Tajána, bůh Lesan 
apod.) podle knižních předloh starších autorů 
(Krechler, Svoboda).
 Realizace stezky probíhá takřka výlučně 
ručně, svépomocí, členy spolku Clary, složenými 
z bývalých průvodců a zaměstnanců vranovského 
zámku, a dalšími dobrovolníky formou bezplat-
ných brigád, obdobně, jako tomu bylo v případě 
Claryho naučné stezky. 
 Finanční zabezpečení projektu a rozpočet. 
Spolek Clary získává podporu ze soukromých 
darů jeho členů a z darů třetích osob. Nejná-
kladnější položkou bude vybudování vyhlídkové 
plošiny se schody u dolního vodopádu. Tuto však 
budeme realizovat v celém rozsahu ve druhé fázi. 
První fáze projektu se zaměřuje zejména na vy-
budování trasy stezky se značením tak, aby byla 
propojena dolní mlýnská cesta s hořejší stezkou 
Karla Claryho. Další větší položkou budou náklady 
na informační panely. Celkové náklady odhaduje-
me na 70.000 Kč.
 Dosavadní stav realizace. V rámci příprav-
ných prací spolek na podzim roku 2014 uskuteč-
nil první dobrovolnou brigádu, v rámci níž bylo 
členy spolku a dalšími dobrovolníky, pracovníkem 

Národního parku Podyjí Martinem Mahrem a za 
podpory Městyse Vranov nad Dyjí, jenž bezplatně 
zapůjčil malotraktor s vlečkou a zaměstnancem 
Janem Maurerem, ručně vyčištěno koryto Stříbr-
ného potoka v délce asi 250 metrů od vyústění 
do Dyje a byl vyvezen odpad splavovaný do jeho 
koryta z bývalé černé skládky u jeho pramene na 
kraji obce Onšov o hmotnosti cca 200 kg.  
 Do současné doby proběhly dvě další brigády, 
v rámci nichž se členům spolku podařilo v nároč-
ném terénu prokopat úsek asi 200 m dlouhého 
chodníku podél dolního toku vodopádů nad spod-
ní největší vodopád, kde se podařilo zbudovat 
malou plošinu pro budoucí vyhlídkové odpočí-
vadlo a kde stezka prozatím končí. Pro případ-
né zájemce je cesta k tomuto místu v současné 
době opatřena provizorním směrovým značením 
– dvěma dřevěnými cedulkami s nápisem „K vo-
dopádům”. První směrovka je umístěna pod Kaplí 
výběrčího daní (Nejsvětější Trojice). 
 Dokončení projektu předpokládáme nejpoz-
ději v roce 2019, což je dáno zejména náročnos-
tí terénu.
 Všechny zájemce o prohlídku dosud zbudova-
ného úseku tímto srdečně zveme!   

Mgr. Bc. Aleš Klempa, 
předseda spolku Clary z. s. 

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Opět je tu závěr školního roku… a že byl 
opravdu pestrý, o tom svědčí následující 
výčet událostí:
 Z 9. ročníku vychází 14 žáků, šest z nich na-
stoupí do středních škol na maturitní obory, z toho 
tři na gymnázium a jedna žákyně byla přijata na 
hotelovou školu do rakouského Retzu. Letos po-
prvé všichni tito žáci hlásící se na maturitní obo-
ry museli konat povinné přijímací zkoušky, které 
úspěšně zvládli. Ostatní si zvolili učební obory. 
 V březnu navštívili žáci 4. ročníku výukový 
program Hedvika vypráví, připravený Jihomo-
ravským muzeem Znojmo. Děti se proměnily 
v archeologický badatelský tým, který pátral po 
životě v pravěku. Průvodkyní jim byla neolitická 
plastika Hedvika.
 Během školního roku jsme se opět aktivně za-

pojovali i do života naší obce.
 Naši žáci a učitelé vystoupili 20. března s hudebním 
programem na slavnostním žehnání sochy Madony.  

Vranovský
zpravodaj
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 V úterý 21. března jsme spálili Moranu a přiví-
tali tak dlouho očekávané jaro.
 Ve čtvrtek 23. března k nám zavítali pracovníci 
záchranné stanice Ikaros, aby nám představili ně-
kolik zajímavých exotických živočichů. 
 V měsíci březnu škola uspořádala pod vede-
ním paní učitelky Mgr. Miroslavy Roušové pro své 
žáky literární soutěž pod názvem „Komenského 
střevo”. Jejím cílem bylo probudit v žácích tvoři-
vost a také zájem o čtení. Do soutěže se zapojili 
jak nejmladší prvňáčci, tak nejstarší žáci devá-
té třídy. Celkem devětadvacet příspěvků neslo 
známky lyriky a epiky. Některé z nich autoři dopl-
nili hezkými ilustracemi.

 V úterý 4. dubna jsme zhlédli motivační pro-
gram „Najdi svou cestu”, který připravil a za 
asistence našich žáků v něm i vystoupil rapper 
a zpěvák Neny.
 Ve středu 12. dubna proběhl v naší tělocvičně 
pod vedením pana učitele Mgr. Lubora Durdy už 
6. ročník tradiční kuličkiády.
 V pondělí 24. dubna se žáci 8. a 9. ročníku 
zúčastnili vycházky s geologickým programem, 
kterou vedl strážce NP Podyjí pan Martin Mahr.
 Ve středu a čtvrtek 3. 5. a 4. 5. připravil 
NP Podyjí pro naše žáky zajímavou besedu 
o ochraně přírody a životního prostředí.
 Hudební a taneční kroužek vystoupil v sobotu 
13. května v Jazovicích a o den později v Zámec-
kém hotelu ve Vranově na Dyjí. Zde už předved-
ly své umění i děti z pěveckého kroužku, zumby 

a břišních tanců. Společně tak popřály všem ma-
minkám a babičkám ke Dni matek.
 Spaním ve škole zakončil taneční kroužek 
19. 5. svoji činnost v tomto školním roce. Sou-
částí programu byla noční prohlídka zámeckých 
interiérů s panem kastelánem Ryšavým. 

První mezinárodní setkání žáků v rámci 
projektu Erasmus+ se uskutečnilo ve dnech 
4. – 9. května 2017 v italské škole v městečku 
Orte. Po prvním nesmělém seznámení se děti 
brzy spřátelily a jazyková bariéra jim přestala 
dělat problémy. Byly ubytovány v italských ro-
dinách. V dalších dnech všichni žáci vzájemně 

představili prostřednictvím připravených  pre-
zentací své země a školy. Nacvičili společně pí-
seň ve všech jazycích zúčastněných zemí a začali 
tvořit výtvarné dílo – psaní a malování motivů 
evropských hodnot na plátno. Na dalším setkání 
na podzim na Kypru děti přimalují k heslům ob-
rázky, v České republice se pak bude plátno příští 
rok v březnu sešívat do dlouhého pruhu a žáci jej 
budou prezentovat před europoslanci v Bruselu 
v dubnu 2018.
 Kromě práce na projektu si prohlédli historic-
ké městečko Orte i s jeho rozsáhlým podzemím, 
poté ochutnali v restauraci typická italská jídla 
při společné večeři. Také navštívili rozsáhlé sídlo 
etruských hrobek starých tři tisíce let u italského 
města Tarquinia. Poté se za krásného počasí od-
počívalo u moře. Pobyt se rychle krátil a loučení 
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HASIČI
Nedávno jsme ve Vranově zažili velký po-
žár mlýna. Tato událost nám byla ohlášena 
3.51 hodin. Náš výjezd byl 3.57, tedy 6 minut 
po ohlášení. Na místo jsme se dostavili 4.01. 
V tuto dobu jsem ohlašoval příjezd jednotky 
na místo a operační důstojník mi řekl, že již 
byl vyhlášen druhý stupeň poplachu. Tento 
stupeň byl vyhlášený jen proto, že bylo velké 
množství lidí, kteří požár ohlásili. Kdyby tomu 
tak nebylo, a každý by si řekl, že to udělá ně-
kdo jiný, tak by následky byly mnohem horší, 
protože až my bychom operačnímu důstojní-
kovi řekli, co se děje. Další jednotky z druhého stupně by dorazily o cenné minuty později. Proto bych 
chtěl poděkovat všímavým občanům za nahlášení požáru. Od tohoto zásahu jsme se vrátili na základnu 
ve 14.17 hodin. Při tomto požáru pomáhaly hasit jednotky z Lesné, Šumné, Starého Petřína, Blížkovic, 
Jemnice, Znojma, Bítova, Uherčic, Moravských Budějovic a Police.

Jan Maurer

se neobešlo bez slz, nikomu se nechtělo domů.
 Za vše mluví komentář jedné ze zúčastněných 
dívek naší školy:
 „Mohu říct, že toto bylo mých nejlepších 
6 dní v životě. Bylo to hrozně super, našla jsem 
si skvělé nové kamarády, po kterých se mi teď 
velmi stýská. Tento výlet mi dal také velmi hod-
ně v anglič  ně a za to jsem moc ráda. Stačilo 
5 dní a dalo mi to více než 4 roky učení anglič  ny 
ve škole. Taky mě to hrozně bavilo mluvit s nimi 
anglicky, i když sem tam byly problémy, vždycky 
jsme si rozuměli. Prostě to bylo úžasný!”
 Ostatní žáci se vyjádřili podobně.
 rvní setkání určitě splnilo svůj účel a již se tě-
šíme na další – tentokrát v říjnu 2017 strávíme 
týden na Kypru.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem 
svým kolegům, kteří se dětem po celý rok 

ochotně věnovali ve svém volném čase, což 
není všude běžné.
 
 Všechny zajímavé akce uplynulého školního 
roku bude moci veřejnost zhlédnout prostřed-
nictvím fotografi í ve výkladní skříni vranovské 
lékárny, kde bude během prázdnin s laskavým 
svolením majitelů umístěna naše nástěnka, a sa-
mozřejmě na našich webových stránkách.

Mgr. Zdeňka Černošková, 
ředitelka školy

Vranovský
zpravodaj
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UDÁLO SE 

Vranov čte dětem

Pálení morany 

Pálení čarodějnic

Zájezd Floria Kroměříž 

Posvícení

Den Matek 

MDŽ

Žehnání Madony Vítězné
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

AKCE

PROČ ZAJÍT NA KONCERT DO VRANOVSKÉHO KOSTELA?
Od roku 2011, kdy se podařilo 
opravit interiér farního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie ve 
Vranově nad Dyjí, a to i včet-
ně varhan, bývají v kostele 
pořádány koncerty duchovní 
hudby. Protože někteří jen po-

zvolna objevují, že stojí za to na takovýto koncert 
se vypravit, chci uvést pár důvodů pro.
Za prvé: Naše varhany (většina koncertů je prá-
vě na nich), které jsou jedinečným barokním 
nástrojem z dílny vynikajícího znojemského var-
hanáře Josefa Silberbauera, se podařilo zrestau-
rovat dokonce tak, že jsou naladěny v původní 
intonaci tónů, což je v naší zemi zcela ojedinělá 
skutečnost. I když to poznají a docení jen odborníci, přece i pro nás ostatní tento fakt může zname-
nat poměrně dost.
 Dalším důvodem pro návštěvu koncertu je skutečnost, že se daří zvát poměrně velmi kvalitní 
interprety. Měli jsme zde například už mistra improvizace Martina Kubáta, Ondřeje Múčku – hlavního 
organologa brněnské diecéze, (který má na starost odborný dohled nad všemi varhanami diecéze) 
a nahrál zde i CD Tóny Baroka a byli tu i další významní umělci.
 K Vranovu koncerty neodmyslitelně patří už po několik staletí. A i když se takováto hudba provozo-
vala především díky zámeckým pánům nebo jejich hostům, mají zde hudební vystoupení už bohatou 
tradici. Navíc duchovní hudba v kostele na posvátném místě je nejen krásným zážitkem, ale probouzí 
v posluchačích vnímavost slyšet víc – stávat se vnímavými pro hlubší duchovní impulsy. 
Kromě jiného jsme na letošní prázdniny připravili různé koncerty:

Vážení spoluobčané,
v minulosti byly tradičně uveřejňovány ve společenské rubrice informace o životních jubileích, naro-
zeních a úmrtích našich občanů. V současné době je kladen stále větší důraz na ochranu osobních 
údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., který neumožňuje zveřejnění osobních údajů občana, bez jeho 
písemného souhlasu. 
Vzhledem k narůstajícím stížnostem ze strany občanů, na které nás upozornil Krajský úřad Jihomorav-
ského kraje, nebude již v našem zpravodaji tato rubrika uvedena. 

Miroslava Hanáková

 12. 8. Dechová hudba PODLUŽANKA, skupina  
  SABRIN BAND, skupina historického  
  šermu „ALBION” – rytířský turnaj, 
  ohňová show
 13. 8. Mše v kostele
 15. 8. Hoff mannovo divadlo – Státní zámek  
  Vranov nad Dyjí

 6. 7. Kamelot – Státní zámek Vranov nad Dyjí
 12. 7. Varhanní koncert v kostele ve Vranově
 29. 7.  Tóny australského didgeridoo – Ondřej   
  Smeykal – Státní zámek Vranov nad Dyjí
 2. 8. Chorální zpěvy v kostele ve Vranově
 3. 8.  Poutníci – Státní zámek Vranov nad Dyjí
 5. 8. Hamerské posvícení
 12. – 13. 8. Vranovská pouť:

Vranovský
zpravodaj
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Vranovský
zpravodaj

Především si nenechte ujít dva mimořádně zajímavé, a to 12. 7. v 19.00 varhany rozezní Václav Uhlíř 
starší – hlavní organolog v královehradecké diecézi a 2. 8. v 19.00 Jiří Kudrna a jeho kolegové  před-
vedou chorální zpěvy. Ale i další koncertní vystoupení budou stát za to. Jako v minulých letech určitě 
nebude chybět varhaník nejpovolanější Ivoš Prchal, který je s vranovským nástrojem takřka srostlý už 
od svého dětství a dokáže na nich hotové divy.
 Když vidím, jak na koncerty přijíždějí někteří i z dálky, dokonce z Rakouska, přijde mi škoda, že 
někteří vranovští „fajnšmekři“ chybí. Navíc koncerty v kostele jsou vždy jen za dobrovolné vstupné, 
a tak ani zde nemusí být překážka pro kohokoliv, aby přišel. I pro děti a mládež mohou být přínosné 
a výchovné, protože se mohou stát inspirací – snadno jim může dojít: když někdo umí tak krásně na 
hudební nástroj, snaž se a třeba také něco krásného v životě dokážeš.

P. Marek Dunda, farář vranovský

HISTORIE A SOUČASNOST
Stožáry na přehradě

Znojemský akademický malíř a sochař Karel 
Pokorný prožil své nejkrásnější roky 
v 60 letech minulého století na Vranovské přehra-
dě, kde se mládež scházela na pláži u tzv. betonu, 
zde se hrály a zpívaly trampské i beatles písnič-
ky. Beton je uprostřed pláže, měří 417 d, 145 š, 
a výška bloku je max. 60 cm nad zemí. Jako vzpo-
mínku na tato krásná léta se rozhodl K. Pokorný 
realizovat obrovskou sochu, která by měla být 
umístěna právě na tomto betonu a měla by sym-
bolizovat tuto dobu. Stala jsem se členkou spolku, 
který byl úředně založen 31. ledna 2017 a nese 
název „Zlatá šedesátá”. Cílem spolku je propaga-
ce regionu Znojemska a jižní Moravy. Slavnostní 
odhalení sochy je plánované na sobotu 8. 8. 2018.
Všichni starší Vranováci si dobře pamatujeme na 
dva stožáry, které byly neodmyslitelnou součástí 
a dominantou zdejší přehrady a pro mládež častý 
důvod k sázce jak vysoko kdo po tlustém kovo-
vém laně doručkuje. Začala jsem se v souvislos-
ti s plánem instalace sochy na beton po stožáru 
zajímat o historii těchto dvou železných obrů, 
o kterých se mnoho nevědělo, neboť vše bylo 
v utajení vojenského režimu. Korespondovala 
jsem s Vojenským historickým ústavem v Praze 
a Vojenským ústředním archivem v Praze a po-
dařilo se mi získat cenné dokumenty, které ráda 
zveřejňuji pro oživení vzpomínek.
Věřím, že si se zájmem přečtete fakta, která jsou 
součástí historie Vranova.
Vranovská přehrada vybudovaná v letech 
1930–1933 byla v té době největší ve střední Ev-
ropě a byla i technickou chloubou první repub-
liky. Nádrž zaujímá plochu 2 214m2 a zadržuje 
220 000m3 vody. Železobetonová hráz je v koru-

ně dlouhá 296 m a je 60 m vysoká. Šířka hráze 
v základech je 41 m a silnice, která vede po koru-
ně hráze je široká 7 m. V době II. světové války 
se přehrada stala důležitým strategickým cílem, 
proto bylo vybudováno celkem silné opevnění. 
První opevňovací práce začaly na jižní Moravě již 
v r. 1936, kdy byla vybudovaná linie 178 pevnůs-
tek lehkého opevnění vzoru 36.
V dubnu 1937 byla schválena výstavba opevnění, 
pásmo řopíků se táhlo od zámku přes Junácké 
údolí, přetnulo silnici Vranov-Lančov a skončilo 
u přehrady. V r. 1937 bylo vybudováno kolem Vra-
nova celkem 16 řopíků. Vojáci střežili území až do 
8. října 1938, kdy podle Mnichovské dohody po-
hraničí připadalo Říši a vojáci museli ustoupit do 
vnitrozemí. Již 9. října 1938 vstoupili do Vranova 
první němečtí vojáci a ihned obsadili hráz pře-
hrady. Dne 26. října 1938 navštívil Vranov Adolf 
Hitler při své triumfální cestě zabraným pohrani-
čím. Přehrada se stala středem zájmu jako mís-
to možných leteckých útoků. Z 15. – 16. 5. 1943 
byl proveden legendární nálet perutě RAF na 
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přehrady Moehne, Eder Soerpe v průmyslovém 
Porúří. Při těchto náletech byly použity speciál-
ní skákavé pumy konstruktéra Barnese Wallise. 
Němci zavedli pro posílení obrany Vranovské 
přehrady opatření, která se uskutečnila v letech 
1943–1944. Jednalo se o dvě sítě a jednu betono-
vou pevnůstku. Tzv. síť A se nacházela asi 500 m 
od vnitřní zdi přehrady a byla zavěšena mezi dvě-
ma stožáry, které měly úctyhodnou výšku 110 m! 
Nosné ocelové lano sítě mělo průměr 30 mm 
a bylo ve výšce 110 m na levém břehu zakotveno 
v betonovém bloku. 
Podle stavu hladiny se lano zvedalo nebo povo-
lovalo pomocí tříramenného kladkostroje, kte-
rý byl na pravém břehu. Mina vážila asi 7,5 kg 
a obsahovala 0,7–1 kg výbušniny. Miny byly za-
věšeny na lanu po 6 m pod sebou a jednotli-
vé řetězce 15 m od sebe. Síť B byla 250 m od 
zdi přehrady a jednalo se o protitorpédovou síť 

umístěnou na plovácích.
20. 4. 1945 stavební správa přehrady proved-
la výpočty přívalové vlny při zničení přehrady 
a ještě v únoru 1955 tento problém byl středem 
zájmu ČSLA.
Stožáry byly nakonec zničeny odstřelem v roku 
1969, který provedly pracovníci Pozemních staveb 
Olomouc a kovové části byly předány JZD Proko-
pov k dalšímu zpracování.
Zmizely dvě dominanty Vranovské přehrady, kte-
ré byly upomínkou na válečná léta a byly součástí 
koloritu přehrady až do okamžiku likvidace.
Budeme se těšit, čím nás překvapí dlouhodobá 
oprava přehrady, jistota jedné rarity již funguje 
a tou je převoz ze skalky na pláž.

Děkuji Mgr. Mar  nu Dubánkovi 
a Ing. Lakosilovi J. za poskytnuté materiály.  

MUDr. Alena Horná

Vranovský
zpravodaj
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JSOU VE VRANOVĚ NAD DYJÍ PSTRUZI? 
I když kormoráni v zimě dokázali „vyčistit” Dyji pod přehradou opravdu důkladně, dají se ulovit i letos 
velcí pstruzi. Svědčí o tom úlovek pana Jana Kučery z Chocně, který dokázal ve Vranově nad Dyjí ulo-
vit 1. června kapitálního pstruha obecného – délka 62 cm, váha 2,90 kg. Pstruh byl uloven na mušku 
a vlasec 0,13 mm. Jak uvedl šťastný rybář, tak rybu zdolával 45 minut a vodou za tu dobu nachodil 
více než 600 m.
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