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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

SRDEČNĚ ZVEME NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ

Vážení spoluobčané,

v současné době prožíváme jedno z nejhezčích období roku. Letní dny, kdy příjemně svítí sluníčko a na-
bíjí nás pozitivní energií, vnímáme prakticky všichni. Samozřejmě jsou mezi námi lidé, kterým toto počasí 
ze zdravotního hlediska nevyhovuje, a proto raději vyhledávají stinná místa a chládek ve svém obydlí. 
Co trápí obecně nás všechny, hlavně zemědělce a zahrádkáře, je dlouhodobé sucho a hlavně nedostatek 
spodních vod. Budeme se muset do budoucna naučit lépe hospodařit s vodou, vnímat lépe zákonitosti 
přírody a nehledět jenom na zisky, které plynou na úkor již tak zdevastované přírody.
V každém případě je tady zas čas dovolených a prázdnin, na které se hlavně těší po celý rok děti. Do-
spělým přeji klidnou a pohodovou dovolenou, kterou si určitě zaslouží a dětem hezké prázdniny, plné 
hezkých zážitků a krásné letní dny všem.

Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse

13. 07. 2019  Taneční zábava (hřiště SK – pořádá SDH Vranov nad Dyjí)
03. 08. 2019 Hamerské posvícení (Zadní Hamry)
10. 08. 2019 Vranovská pouť (hřiště SK)

V souvislosti s množícími se stížnostmi občanů na nezabezpečené, volně pobíhající psy, kteří se bez 
dozoru pohybují po veřejných prostranstvích, ohrožují a obtěžují ostatní občany, znečišťují veřejné pro-
stranství i soukromé pozemky, žádáme všechny majitele psů, aby si své psy řádně zabezpečili a zamezili 
tak jejich volnému pohybu po veřejných prostranstvích, aby nedošlo k napadení člověka, ale i k napa-
dení psů navzájem. 
Zároveň majitele psů upozorňujeme na skutečnost, že zodpovědnou osobou za chování zvířete je právě 
majitel a tedy tento nese též riziko postihu v případě, že dojde k protiprávnímu jednání. Majitel dále 
odpovídá za vzniklé škody způsobené jeho zvířetem. Majitel psa je povinen zajistit bezpečnost a kvalitu 
bydlení svých sousedů, ale i bezpečnost náhodně procházejících lidí! Není možné, aby lidé pohybující se 
po veřejném prostranství byli rukojmími volně se pohybujících psů či jiných zvířat.
Žádáme tímto majitele psů, aby respektovali ostatní spoluobčany tím, že nenechají svého psa, aby 
někoho na ulici „obtěžoval“. Ne každému je psí přítomnost příjemná a je přirozené, že rodiče cítí obavy 
o děti, objeví-li se vedle nich cizí pes.
Dalším velice palčivým nešvarem je výskyt psích exkrementů, který je velmi negativně vnímán ze strany 
všech občanů i návštěvníků Vranova nad Dyjí. Psí exkrementy navíc představují významné riziko infekč-
ního onemocnění především pro malé děti, které s nimi můžou přijít do úzkého kontaktu. Majitele psů 
proto upozorňujeme, aby dodržovali základní pravidla slušnosti a ohleduplnosti a po svých psech výkaly 
sbírali. Toto by mělo být bráno jako samozřejmost, nicméně v tomto ohledu narážíme na nechuť majite-
lů po svých psech uklízet, byť se tímto dopouští přestupku proti veřejnému pořádku.

Zodpovědným „pejskařům“ děkujeme, že svým jednáním přispívají k bezproblémovému 
soužití s ostatními spoluobčany a návštěvníky Vranova nad Dyjí.
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MLADÍ HASIČI VE VRANOVĚ NAD DYJÍ
Družstvo mladších a starších hasičů se 18. května 2019 zúčastnilo jarního kola celorepublikové hry 
Plamen 2018-2019. 
Celkem se od nás zapojilo 22 dětí, tři z nich jsme půjčili družstvu Jamolic. Mladších družstev se soutěže 
účastnilo 8 a starších 13. Musím říct, že i přesto, že jsme dostali trestné body za neúčast v podzimním 
kole, které bylo jen pár dní po našem vzniku, a že jsme neočekávaně museli nastoupit i na požární útok 
CTIF, který jsme nikdy netrénovali, si děti nevedly vůbec špatně.

Soutěž se skládá z následujících disciplín (doplním rovnou i umístění našich dětí):
Závod požární všestrannosti – běží se na podzim
Požární útok – starší skončili 10. a mladší 7.
Štafeta 4 x 60m – starší skončili 5. a mladší 7.
Štafeta dvojic – běží se na podzim
Štafeta CTIF – starší skončili 6., mladší 6.
Požární útok CTIF – starší skončili 10. a mladší 7.

Další soutěž, které jsme se zúčastnili, byla „O pohár starosty Citonic“ 15. června 2019. Mladší družstva 
jsme tentokrát měli dvě. B-tým, složený převážně z předškoláků a malých školáků, skončil čtvrtý, A-tým 
skončil druhý. Starší družstvo pohár vyhrálo.

Všichni, kdo se dětem věnujeme, jsme na ně nesmírně pyšní. Je na nich vidět odhodlání a chuť stát příští 
rok „na bedně“. Uděláme pro to vše, co je v našich silách.
Bohužel to ale s sebou přináší nemalé fi nanční investice. Přes dvacet let tu hasičská mládež nebyla, ma-
teriální zabezpečení bylo nulové. Téměř žádný materiál, který používají dospělí, nelze použít pro mládež. 
A co disciplína, to jiné požadavky.
Myslím si, že jsou investice, které mají smysl a tento koníček je jednou z nich. Děti jsou každou sobotu 
natěšené, dvě hodiny nám utečou jako nic a hlavně se hýbají, nesedí doma a utužují kolektiv. Za to patří 
dík všem, kteří nám, nejen fi nančně, pomáhají.
Každý, kdo má chuť se k nám přidat, bude vítaný.
Další plán je účastnit se alespoň jednou do měsíce pohárové soutěže v požárním útoku, další nás čeká 
29. června v Milíčovicích, a začít pilně trénovat na nové kolo Plamene 2019/2020.

Milada Kovářová

-3-

Vranov zpravodaj cerven 2019.indd   3Vranov zpravodaj cerven 2019.indd   3 20.06.2019   10:49:0820.06.2019   10:49:08



OKRSKOVÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

V červnu se naši žáci v hojném počtu zapojili i do 
soutěže „Poznávání jarních rostlin“, kde jsme vy-
užili vlastní fotky z letošního jara. Nejúspěšnější 
účastníci budou odměněni na slavnostním ukon-
čení školního roku ve čtvrtek 27. června.

Lovy beze zbraní
Od března do května probíhal na naší škole projekt Lovy beze 
zbraní, do kterého se postupně zapojilo asi dvacet pět našich žáků 
různého věku. Cílem bylo nashromáždit co možná nejrozsáhlejší 
fotogalerii jarních rostlin, jež rostou v okolí naší školy nebo byd-
liště. To se nakonec podařilo. Naši sbírku teď tvoří více než dvě 
stovky fotografi í. Vybrané snímky aktuálně zdobí interiér školy 
a většinu z nich najdete na našich webových stránkách. Už nyní 
tyto fotografi e slouží i jako učební pomůcky při výuce přírodopisu.

Vranovský
zpravodaj
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Projekt Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem
Od pondělí 27. května do pátku 31. května proběhla závěrečná část projektu Kolik jazyků umíš, tolikrát 
jsi člověkem. Deset žáků naší školy tak stejně jako v prosinci a únoru absolvovalo intenzivní výuku 
angličtiny za přítomnosti zkušených lektorů z Velké Británie, USA, Nizozemí a Rakouska. Jeden den /
konkrétně čtvrtek 30. května/ strávili všichni účastníci i u nás ve Vranově nad Dyjí.

Hudební vystoupení našich žáků a učitelů

Letošní jaro bylo bohaté na různá vystou-
pení s hudebním programem. Nejprve jsme 
21. března zpívali na tradičním Pálení Mora-
ny, v neděli 12. května pak společně s místní 
mateřskou školou vystupovali v Zámeckém 
hotelu u příležitosti Dne matek. V pátek 24. 
května jsme svým hudebním vystoupením ve 
vranovském kostele zahájili program 11. roč-
níku Noci kostelů. O týden později v neděli 2. 
června nás na Náměstí u příležitosti 9. roční-
ku Vranovského posvícení a slavnostního aktu 
žehnání vlajky Městyse Vranov nad Dyjí čekal 
zpěv státní hymny a Ódy na radost od Ludwi-
ga van Beethovena. Vše vyvrcholilo na červ-
novém Zpívání na schodech /viz. dále/. 

Jarní olympijské hry
Ve čtvrtek 16. května se u nás ve škole 
konaly první Jarní olympijské hry. Naši 
olympionici měli možnost zúčastnit se 
celkem jedenácti disciplín. Na progra-
mu byly např. kuličky, míčová školka, 
čára, skákání panáka, skákání přes 
švihadlo a další. Hry zahájil i ukončil 
předseda olympijského výboru „Juan 
Antonio Pomeranč“. Letos se vše ode-
hrálo v teple, suchu a pod střechou, 
protože venkovní sportoviště byla 
podmáčená. I tak se ale olympiády zú-
častnilo více než 60 malých sportovců 
a přišel se podívat i nezanedbatelný 
počet dospělých. Někteří to nevydrželi 

a některé disciplíny si i sami vyzkoušeli. Děkujeme všem, 
kteří jakkoli přispěli ke zdárnému průběhu akce. 

O několik týdnů později v úterý 11. června jsme zorga-
nizovali „Jarní olympijské hry pro školy“, kterých se zú-
častnili kromě našich zástupců i mladí sportovci z Šumné, 
Blížkovic a Lubnice. Tentokrát nám počasí přálo a vše se 
mohlo odehrát pod širým nebem v areálu školní zahrady 
a dvora. 
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Zpívání na schodech
V sobotu 8. června jsme uspořádali první vranov-
ské Zpívání na schodech. Za účasti hudebních 
hostů Kristíny Šimegové, Mirky Řihákové, Zdeňka 
Dvořáčka, Martina Hájka a Jirky Nesiby, kteří vše 
úžasně obohatili zpěvem, hrou na fl étnu, kontra-
bas, cimbál a kytaru, jsme odehráli dvě asi čty-
řicetiminutová hudební vystoupení. To druhé se 
protáhlo na více než hodinu. Podle dosavadních 
ohlasů nejen přítomných posluchačů, ale i samot-
ných muzikantů, je velmi pravděpodobné, že to 
nebylo poslední setkání tohoto druhu a celá škola 
se opět (do roka a do dne) naplno rozezní hudbou.

Setkání začínajících fotografů
Během května a června jsme zorganizovali dvě SETKÁNÍ ZAČÍNAJÍCÍCH FOTOGRAFŮ, která byla zamě-
řena na problematiku manuálního nastavení fotoaparátu. Účastníci akcí, které proběhly v sobotu 18. 
května a ve středu 12. června, si vyzkoušeli v praxi, jak v různých situacích nastavit clonu, čas a citlivost 
snímače tak, aby výsledná fotografi e dopadla pokud možno podle jejich očekávání.

Zajímavé exkurze a besedy 

Naši čtvrťáci a páťáci se ve středu 20. března vydali na zajímavou vycházku po Vranově - PO STOPÁCH BAROKA. 

O den později navštívili členové čtenářského klubu dětské oddělení Městské knihovny ve Znojmě, kde 
kromě užitečných informací pro ně byla připravena i zajímavá hra.

Žáci 4. a 5. ročníku vyrazili v úterý 8. dubna na terénní vyučování. Pomocí Vranovské hledačky prošli 
asi 5,5 km přírodou. Při plnění úkolů si zopakovali přírodovědu a vlastivědu. Na vlastní oči viděli těžbu 
a svážení dřeva. Na závěr je čekala zasloužená odměna v podobě „sladkého pokladu“.

Ve středu 15. května k nám do školy zavítala paní Zuzana Trochtová, která si připravila zajímavou před-
nášku o první pomoci. 

O měsíc později v pátek 14. června nás navštívil velitel místních dobrovolných hasičů Jan Maurer, aby 
s našimi žáky 6. - 9. ročníku besedoval na téma Mimořádné události. Naše děti se tak měly možnost 
dozvědět spoustu zajímavých a důležitých informací o zásazích při povodních, požárech apod.

Vranovský
zpravodaj
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Ve středu 5. června vyrazili naši šesťáci a sedmáci do Znojma na akci „Policistou na jeden den“, kde si 
vyzkoušeli různé činnosti strážců pořádku. 

V úterý 11. června navštívili žáci 4. a 5. ročníku hospodářské zařízení v Podmyči. Prohlédli si celý proces 
chovu hovězího dobytka, včetně dojení mléka, které také ochutnali. Výšlapem si dali do těla, ale den se 
vydařil na jedničku. Velké poděkování patří paní Poulové, která se našim žákům plně věnovala a trpělivě 
zodpovídala všechny otázky mladých návštěvníků.

V pátek 21. června se žáci 6. – 9. ročníku účastnili exkurze do vodní elektrárny ve Vranově nad Dyjí.

Čokoládová tretra v Brně 
Jiří Hradecký, Denisa Koňáková, Klára Kalabisová, Valentina 
Balcárková a David Votoupal reprezentovali naši školu ve 
čtvrtfi nále Čokoládové tretry v Brně, které proběhlo v úterý 
21. května. Naši mladí atleti se zde potkali i s legendou a svě-
tovou rekordmankou Jarmilou Kratochvílovou a současnou 
reprezentantkou ve skoku vysokém Michaelou Hrubou. Čo-
koládová tretra se od roku 1961 pravidelně koná v Ostravě 
v předvečer atletického mítinku Zlatá tretra Ostrava. Za po-
sledních sedm let se celá akce rozšířila i do jiných míst České 
republiky. Letos tedy i do Vranova nad Dyjí, kde už v úterý 9. 
dubna naši žáci závodili ve školním kole v běhu na tratích 100 
m, 200 m a 300 m.

Školní fl orbalový turnaj
V pondělí 3. června byl odehrán školní fl orbalový turnaj. Letošními vítězi se stali Damian Prukner, Jiří 
Hradecký, Lukáš Trochta, Radim Prukner, Filip Durda, Jakub Vacula a Kryštof Balcárek.

Kuličkiáda
V úterý 4. června jsme 
pro naše žáky zorgani-
zovali už 8. ročník ku-
ličkiády. Nejúspěšněj-
šími účastníky se ten-
tokrát stali Nela Svozi-
lová, Pavla Šrámková, 
Valentina Balcárková, 
Jakub Vacula, Vojtěch 
Blahuš a Hynek Křižo-
vič. Bylo to poprvé, kdy 
tato už tradiční soutěž 
proběhla venku, pro-
tože od letošního jara 
máme opravdové ku-
ličkové hřiště s důlkem 
a skleněnkami všech 
možných barev a veli-
kostí.
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ZAHRADNÍ SLAVNOST V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Rádio BEST
Ze čtvrtka na pátek 13. - 14. června vyrazili redaktoři školního rádia BEST na Šimperák. Kromě pěší 
turistiky si užili spoustu her, večeře u ohně, zpívání s kytarou a nechyběla ani stezka odvahy. Za snahu 
a energii, se kterou v tomto školním roce připravovali jednotlivá vysílání, si to určitě zasloužili.

Další informace na webu školy
Informace o akcích školy, probíhajících projektech, videa /např. ze Zpívání na schodech, jarní olympiá-
dy…/, bohaté fotogalerie najdete na školních stránkách www.zsvranov.cz. 

Mgr. Lubor Durda

Pomalu se přiblížil konec školního roku a jak jinak jej osla-
vit než opravdovou slavností. Naše Zahradní slavnost se 
konala v úterý 11. června a předcházely jí opravdu velké 
přípravy. Vše jsme pečlivě naplánovali a pak už jen dou-
fali, že nám vyjde počasí a děti si den náležitě užijí. Slav-
nost jsme zahájili přivítáním nových dětí, které nastoupí 
v září do školky, a pasováním našich předškoláků na velké 
školáky. Děti si užily program brněnského divadla Koráb, 
vodní radovánky, malování na obličej a nemohla chybět 
ani zmrzlina. Pro rodiče se v zahradní kavárně připravova-
la výborná káva a nechyběla ani domácí limonáda a něco 
malého k zakousnutí. Ve spolupráci s rodiči proběhl i první 
školkový jarmark, na jehož chodu se podíleli jak zaměst-
nanci mateřské školy, tak i rodiče. Prodávalo se zde zboží 
s láskou vyrobené (například šité batůžky a hračky, domácí mýdla, sušenky, keramika a spoustu dalších 
krásných věcí). Výtěžek z jarmarku bude sloužit na slavnost v příštím školním roce. Dle šťastných dět-
ských tváří se domnívám, že si toto slavnostní odpoledne užily jaksepatří. 

Vranovský
zpravodaj
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DEN MATEK

Ráda bych touto cestou poděkovala ještě jednou všem rodičům za přízeň během školního roku i za 
pomoc s přípravou slavnosti. Velké poděkování patří i všem zaměstnancům mateřské školy, nejen za 
aktivní spolupráci na slavnosti, ale i za pracovní nasazení během školního roku. Bez nikoho z nich by to 
prostě nešlo.  

Přeji všem krásné léto plné sluníčka a pěkných zážitků a co nejvíce společně strávených 
chvil s rodinou.   

za MŠ Pavlína Velebová

Vranovský
zpravodaj

-9-

Vranov zpravodaj cerven 2019.indd   9Vranov zpravodaj cerven 2019.indd   9 20.06.2019   10:49:1420.06.2019   10:49:14



Vranovský
zpravodaj

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ DEKRETU O UDĚLENÍ VLAJKY

ŽEHNÁNÍ VLAJKY MĚSTYSE A POSVÍCENÍ
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE PAMÁTKOVÉ OBNOVY NA VRANOVSKÉM ZÁMKU 

VRANOVSKÁ LILIE

Návštěvnický provoz, kulturní akce, květinová vý-
zdoba či další doplňkové služby návštěvníkům tvoří 
jen zlomek činností, které jsou nezbytné pro řádný 
chod národní kulturní památky zpřístupněné ve-
řejnosti. Tou nejdůležitější jednoznačně zůstává 
důkladná údržba a péče o stavební a památkovou 
podstatu každého historického objektu. Jeden z ak-
tuálně připravovaných projektů památkové obnovy 
v areálu vranovského zámku se týká venkovního 
reprezentačního kamenného schodiště se sochař-
skou výzdobou, které mělo v době baroka přivádět 
urozené hosty do slavnostních prostor zámku. Do-
minantu schodiště tvoří dvě skulptury, představující 
významné postavy antické mytologie a jejich hr-
dinské činy. Levé sousoší zachycuje zápas Hérakla 
s obrem Antaiem, pravé sousoší pak zobrazuje scénu, kdy Aeneas vynáší z hořící Tróje svého stařičkého 
otce, dardanského krále Anchísa. Obě sousoší jsou připisována významnému sochaři vrcholného baroka, 
Lorenzu Mattiellimu. Sochy vznikly po roce 1720 a legenda praví, že je majitelce vranovského zámku, 
Marii Anně hraběnce z Althanu, rozené markýze Pignatelli, věnoval sám císař Karel VI., v jehož službách 
Mattielli pracoval. Sochy byly vytesány z mušlového, tzv. eggenburského vápence a jejich poslední opra-
va proběhla v sedmdesátých letech minulého století během generální rekonstrukce zámku. Obě sochy, 
které jsou po mnoho let vystaveny náročným povětrnostním podmínkám zámeckého návrší, vykazují 
značnou míru degradace. Stejně tak se postupně zhoršuje stav dekorativní balustrády pod kamennými 
parapety i samotných schodových stupňů. V letních měsících proto proběhne důkladný restaurátorský 
průzkum schodiště, z něhož vzejde nejen plán technologie opravy, ale také rozpočet připravované akce. 
V podobné situaci se nachází podlaha slavnostního sálu předků a přilehlého předsálí. Rozměrné obrazce 
z leštěného kamene, včetně mramorové šachovnice uprostřed sálu, jsou za dlouhá desetiletí návštěvnic-
kého provozu lokálně poškozovány, části jejich povrchů odštěpovány a maltové spáry vydrolovány. Proto 
se dostane náležité péče i oběma podlahám, které pak bude možno celoplošně ošetřovat vhodnými 
konzervačními prostředky. Cílem těchto připravovaných akcí je zachovat a nadále udržovat mimořádné 
historické hodnoty a následně je předat dalším generacím v nejlepším možném stavu a kondici. 

Bc. Radek Ryšavý, kastelán státního zámku

Vranovský
zpravodaj
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VÝSLEDEK VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

POZVÁNÍ NA KONCERTY DUCHOVNÍ HUDBY

konaných na území České republiky ve dnech 24. – 25. května 2019 

Výsledky hlasování za volební okrsek č. 1, Vranov nad Dyjí:
Celkový počet osob zapsaných ve výpisu ze seznamu voličů - 709
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky - 195
Celkový počet odevzdaných úředních obálek – 195
Platné hlasy – 191
Volební účast v % - 27,50
Voliči dali svůj hlas celkem 19 stranám. 

Detail výsledku hlasování ve volbách do Evropského parlamentu za Vranov nad Dyjí je zveřejněn na 
webových stránkách městyse - 
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1311?xjazyk=CZ&xobec=595098&xvyber=6207

/Miroslava Hanáková/

Stejně jak v minulých letech, tak i letos je 
v rámci FATYMského kulturního léta – dále 
jen FKL, připraveno celkem 8 koncertů. Šest 
z nich se odehraje v kostele ve Vranově nad 
Dyjí, jeden v Lančově, jeden v Olbramkos-
tele.
Sami jsme byli udiveni, jaká skladba účin-
kujících přislíbila na koncerty účast. Už po 
čtvrté k nám zavítá světoznámá houslistka 
z Mnichova, nyní již coby řeholní sestra Be-
nediktinka Marie Magdaléna Fuxová. Po ně-
kolika letech přijedou velmi populární vše-
umělci, kteří dokáží zahrát snad na všechny 
hudební nástroje, P. Jaroslav Konečný a To-
máš Najbrt - tentokrát s koncertem irské 
hudby ke cti sv. Patrika. Milým překvape-
ním mezi letošními prázdninovými hosty je 
Slávek Klecandr, zpěvák ze známé skupiny 
Oboroh. Přednese biblické Žalmy. Hned 
dvakrát na FKL vystoupí Ondřej Mucha, a to 
v Olbramkostele a ve Vranově. Tento inter-
pret na sebe velmi významně upozornil již 
při dřívějším skvělém koncertu ve vranov-
ském kostele. Tentokrát přijíždí se dvěma 
hosty, kteří hru na varhany doprovodí na 
houslích a s cembalem. Pro nás domácí, 
bývá vždy velmi přitažlivý koncert v podání 
našeho hlavního varhaníka Iva Prchala. 
Letos to bude již jeho druhé koncertní vy-
stoupení ve farním chrámu, protože krás-
né zážitky pro nás všechny připravil i při 

    Srdečně zveme 
  na 

 

FATYMSKÉ KULTURNÍ LÉTO 
 

koncerty duchovní hudby v podání 
zajímavých interpretů 

vždy v 19,00 hodin - vždy v kostele 

účinkují 
2. 7. sr. Magdalena Marie Fuxová, OSB   
                                                    housle - ve Vranově n. D.                     
 

7. 7.   Anička a Lenka - varhanní koncert, 
                                   na nově zrestaurovaných varhanách - v Lančově 
   

9. 7. O. Mucha, A. Muchová, J. Tománek 
       varhany, cembalo, housle - v Olbramkostele 
 

10. 7. O. Mucha, A. Muchová, J. Tománek  
       varhany, cembalo, housle - ve Vranově n. D.  
 

16. 7. Ivo Prchal – varhany - ve Vranově n. D. 
 

30. 7. Jesús Sampedro ze Španělska - varhany - ve Vranově n. D 
 

7. 8. Slávek Klecandr  – žalmy  
              zpěvák ze skupiny Oboroh - ve Vranově n. D.        

 

13. 8. Musica da chiesa – Tomáš Najbrt, P. Jaroslav Konečný 
koncert irské hudby ke cti sv. Patrika -  ve Vranově n. D.                                  

Vstupné dobrovolné 

Vranovský
zpravodaj
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květnové Noci kostelů. 
Za povšimnutí stojí i var-
hanní koncert v Lančově 
v podání Aničky a Lenky. 
Přestože jsou lančovské 
varhany mnohem menší 
než vranovské, patří po 
své generální opravě, kte-
rá byla dokončena v loni, 
ke špičkovým nástrojům 
a fajnšmejkři si jistě nene-
chají ujít příležitost slyšet 
je při takovéto příležitosti. 
Určitým překvapením pro 
nás všechny může být též 
vystoupení španělského 
varhaníka.
Někteří by sice namítli, že 
kostely jsou především 
domem modlitby, ale i du-
chovní hudba sem patří 
a při ní mohou mít svým způsobem k Pánu Bohu blíž ti, kteří běžně na bohoslužby nepřicházejí.
Zbývá připomenout, že všechny koncerty FKL začínají v 19. hodin, a že není nutno za vstup platit, jen je 
příležitost hodit něco do krabičky s nápisem vstupné dobrovolné. Sdělte prosím informaci o koncertech 
FKL svým přátelům, známým a zvlášť těm, kteří mají rádi pěknou duchovní hudbu.

P. Marek Dunda, farář vranovský

OBDOBÍ PŮSOBENÍ MANŽELŮ MNISZKOVÝCH VE VRANOVĚ

V r. 1799 kupuje vranovské panství mladý polský hrabě Stanislav Mniszek, c.k. komoří a později císařský 
tajný rada. Během několika následujících let zařizuje západní křídlo zámku, místnosti prvního a druhého 
patra nechá vymalovat klasicistní výmalbou, která je dodnes zachovaná. Tato léta jsou krutě pozname-
nána útrapami napoleonských válek, když v r. 1805 po porážce spojeneckých rusko-rakouských armád 
u Slavkova se Francouzi zmocňují i Vranova. Drancují podzámčí, domácnosti poddaných, rabují ale 
i zámek a to tak bezohledně, že francouzský maršál Bernadotte posílá zoufalému Mniszkovi ochrannou 
četu 20 vojáků a důstojníků. Ožebračené obyvatelstvo je v r. 1811 zcela zničeno bankrotem. Nastává 
neúprosná drahota a hlad, Mniszek má však velmi sociální vrchnostenskou politiku a dokonce vydává 
lidem obilí i z vlastních sýpek.
 V r. 1816 se stává majitelem místní továrny na keramiku Stanislav Mniszek a prudce stoupá úroveň, 
produktivita a počet zaměstnanců v továrně. Hrabě zdokonaluje technologii, dováží křemičitý písek z Ra-
tibořic, kvalitní hlíny z Rudlic u Brna. Má výborné znalce na zdobení nádob pomocí tisku, zavádí i výrobu 
napodobující anglickou kameninu wedgwood. Záhy jsou výrobky keramičky „neobyčejné krásy a jakosti“ 
vyváženy do světa i na Blízký východ. Čistý zisk ročně činil až 40.000 zlatých, hrabě zisk vkládá zpět do 
výroby a její modernizace, opravuje konírny a hradní budovy, věnuje se chovu ovcí, ryb, pěstování obilí, 
výrobě cihel, střešních tašek, výrobě kořalky i piva.
Stanislav Mniszek se dne 19. března r. 1807 oženil s princeznou Lubomírskou, dvorní dámou a nositelkou 
prestižního dámského Řádu Hvězdového kříže, čestnou členkou Řádu Maltézských rytířů. Narodila se 
6. ledna 1784 a jako 23 letá se provdala z rodného Rovna, což je území mezi Kyjevem a Lvovem, na 
panství do Vranova. Byla inteligentní, znala cizí jazyky, měla široké vzdělání hudební i literární. Svého 
muže milovala, byla oddanou manželkou, porodila syna Adama, dcery Luitgardu a Felicii. Věnovala se 
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intenzívně výchově svých dětí, zvláště dbala na jejich hudební vzdělání. Na zámku zbudovala rozsáhlou 
knihovnu, založila zde i divadelní scénu. Spokojené a láskyplné manželství ukončila nečekaná smrt 
Stanislava Mniszka 29. října r. 1846. Panství ale dále velmi zodpovědně vede vdova Helena Mniszková.
Revoluční rok 1848 prožívá vdova a její poddaní ve Vranově velmi poklidně. Dojde ke zrušení roboty 
a mnoha poddanských povinností. Hraběnka byla velmi lidumilná, věnovala se úpravám lesoparku, ne-
chává stavět v krajině kapličky, chrámky, staví rodinné památky a pečuje o velkostatek s 5.400 hektary. 
Podporuje školu, kostel, vede bohatý společenský život, organizuje slavnosti, nejznámější je Růžová 
slavnost s veřejnou zábavou na Hraběnčině louce. Tato slavnost byla organizována již od r. 1807, tedy 
od doby kdy se přivdala na Vranov. Den slavnosti byl vždy na den sv. Heleny, tj. 18. srpna, nebo násle-
dující neděli. Tato slavnost byla vždy organizačně i fi nančně velmi náročná, z rozpočtu na její uspořádání 
bylo uvolněno 2.500 zlatých. 100 zlatých dostala výherkyně titulu a v ceně 100 zlatých dostala výbavu 
a prádlo pro „dům i stůl“. Peníze byly uloženy na konto do data svatby, nebo do dovršení 22 let a byly 
zúročeny. Soutěžily dívky od 16-22 let, bez ohledu na majetek rodičů.  Celkem bylo navrženo 21 kandi-
dátek, 3 z Vranova, 2 z Šafova a ostatní z vesnic po celém panství. Slavnost měla svůj pevný řád, komisi 
složenou z faráře, úředníků soudu, starostů, zaměstnanců vrchnostenského úřadu. Vítězku z konečných 
třech kandidátek vybírala sama hraběnka Helena. Slavnost však byla zrušena, neboť snad jedna z kan-
didátek se měla dopustit podvodu, který hraběnka neodpustila.
Ve Vranově a těsném okolí jsou známé stavby, které nesou přímo jméno po hraběnce, jako je kaplička 
sv. Heleny v Zadních Hamrech, nebo Mniszkův kříž který nechala hraběnka postavit z úcty svému zesnu-
lému manželovi. Na sloupu stojí psáno: „žena nejlepšímu z mužů, děti nejlaskavějšímu z otců“.
Z období dlouholetého působení hraběnky ve Vranově pochází i kaplička sv. Barbory na cestě do Pod-
mýče, kaplička sv. Tekly na stráni nad přehradou, kaple Panny Marie Ochranitelky, kde se nyní konají 
Hubertské mše.
Vdova, paní hraběnka, zvolila Vranov jako své vdovské sídlo, zde také zemřela 14. srpna 1876 ve svých 
93 letech a je pochována ve zděném sarkofágu zámecké hrobky pod zámeckou kaplí.
Vranov hraběnka milovala, věnovala mu mnoho péče a jako odměnu vnímala krásy okolí zámku, které 
osobně při procházkách navště-
vovala. Jmenuje se tak na její 
počest i alej starých stromů, 
která se jmenuje Alej Heleny 
Mniszkové, kde byl 16. června 
2019 v 15:00 hodin požehnán 
kříž, který dotváří kolorit krajiny. 
Z tohoto místa je krásný pohled 
na zámek, alej starých krásných 
stromů je doplňována novými 
stromky, o které pečuje Správa 
národního parku.

Toto malebné místo je opět 
jedním z vycházkových cílů pro 
všechny návštěvníky Vranova, 
ale i občany, kteří mají možnost 
místo navštívit autem i pěšky 
a prožít si zde chvilky odpočinku 
tak, jak to před 143 lety zažívala 
paní hraběnka Helena Mniszko-
vá, roz. princezna Lubomirska.

MUDr. Alena Horná, místostarostka městyse

Vranovský
zpravodaj

-15-

Vranov zpravodaj cerven 2019.indd   15Vranov zpravodaj cerven 2019.indd   15 20.06.2019   10:49:4220.06.2019   10:49:42



VRANOVSKÝ ZPRAVODAJ
Místo vydání:  Vranov nad Dyjí
Číslo a rok vydání:  2/2019
Evidenční číslo per. tisku přidělené ministerstvem - MK ČR E 14326
Vydavatel:  Městys Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, PSČ 671 03 Vranov n. D., 
 IČ - 00293 806
Náklad:  500 ks              
Distribuce:  zdarma do schránek
Editor: J. Kocholová
Přispěli:  O. Bednařík, Th.D. M. Dunda, Mgr. L. Durda, Bc. L. Franeková DiS., M. Hanáková, 
 MUDr. A. Horná, J. Kocholová, M. Kovářová, Bc. R. Ryšavý, Ing. L. Vedra,
 P. Velebová
 Korektura textů: Mgr. Z. Černošková, Mgr. N. Polláková
Grafi ka a tisk: Tiskárna WEGAWEGA, Znojmo, www.WEGAWEGA.cz 
Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje bude: září 2019
Textové příspěvky, fotografi e, náměty posílejte na adresu podatelna@ouvranov.cz

Srdečně zveme  na 
10.08. – 11.08.2019

Vranovskou pouť

Sobota 10. srpna 2019 - hřiště Sportovního klubu

Občerstvení a pouťové atrakce (po celý den)

Bohatý kulturní program (vystoupení dechové hudby FRAJÁREČKA, 

zábavná show skupin Kašpaři a Dell Arte, vystoupení hudební 

skupiny STARá BANDa, ohňová show The Cube)

Neděle 11. srpna 2019 – kostel Nanebevzetí Panny Marie

Poutní mše svatá - začíná v 09:15 hod.
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