
Informační čtvrtletník 4/2020

VranovskýVranovský
zpravodajzpravodaj

zpravodaj 04-2020 prosinec.indd   1zpravodaj 04-2020 prosinec.indd   1 14.12.2020   11:22:2214.12.2020   11:22:22



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

MLADÍ HASIČI

Vážení a milí spoluobčané,

letošní rok je bohužel jiný než roky předcházející 
a jeho průběh, kdy prožíváme složité období nou-
zového stavu, nikdo nečekal. Současná pandemie 
pozastavila nejen společenské a kulturní akce, ale 
negativně se podepsala také na ostatních odvět-
vích našeho hospodářství. V současné době se 
nacházíme v čase adventním, v čase klidu, poho-
dy a rozjímání, a také v období příprav na nejhezčí 
svátky v roce, svátky vánoční. Bohužel díky slovu 
„koronavirus“ dostává tato doba jiný rozměr. Sou-
časná doba nepřeje setkávání lidí, ruší se tradiční 
a zaběhlé akce, musí se řešit spousta problé-
mů a mezi lidmi panují obavy. Vranov nad Dyjí 
by letos oslavil 920 let od první zmínky o hradu 
Vranov. Oslavy, které byly vždy spojeny s Vranov-
skou poutí, se také nekonaly. Na konci roku jsme 
se společně setkávali na Svatohubertské mši, 
u zdobení vánočního stromu a malých stromečků, 
na vánočním jarmarku, mikulášské nadílce a při 
vánočním koncertě. Také jsme připravovali již X. 
ročník soutěže „O nejlepší vranovskou vánočku“. 
O tyto akce a předvánoční atmosféru jsme byli 
letos ochuzeni. Pevně věřím, že příští rok bude 
lepší a vše si vynahradíme. 
Na druhou stranu musím přiznat, že i přes nepří-
znivé složité období nouzového stavu, ve kterém 
došlo k poklesu daňových příjmů, jsme nemuseli 
oproti jiným obcím rušit již naplánované investič-
ní akce. V minulém čísle zpravodaje jsem zmiňo-

val větší investiční akce, kolik stály korun, jaká 
na ně byla dotace, která fi rma je provedla. Ve 
stručnosti to byl projekt „Vstupní brána do národ-
ního parku Podyjí“ v Zadních Hamrech, výměna 
oken a střešní krytiny na základní škole, oprava 
místní komunikace na Havlíčkově nábřeží, opra-
va interiéru karneru sv. Ondřeje a nákup nového 
dopravního automobilu pro naše hasiče. Z pohle-
du uvedených realizovaných akcí to byl rok pro 
nás velice zdařilý. Letos jsme nechali také zpra-
covat projektovou dokumentaci na opravu místní 
knihovny. Projekt jsme nazvali „Úpravy objektu 
č.p. 165 na obecní dům“. V prosinci jsme podali 
žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní roz-
voj, do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova, dotační titul Rekonstrukce a přestavba 
veřejných budov. Také máme zpracovanou pro-
jektovou dokumentaci a stavební povolení na 
„Rekonstrukci obecních bytů v bytovém domě ve 
Vranově nad Dyjí“ (dům u čerpací stanice). Pokud 
bude vypsán dotační titul z Ministerstva fi nancí, 
jsme připraveni žádost o dotaci podat. 
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám jmé-
nem celého vedení našeho městyse popřál po-
klidné prožití vánočních svátků, aby byl příští rok 
daleko pohodovější a klidnější než ten letošní, 
abychom nemuseli řešit spoustu nepříjemných 
problémů a vše se vrátilo do časů, na které jsme 
byli zvyklí. Přeji vám hlavně zdraví, to je dnes nej-
důležitější.

Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse

Rok 2020 byl velmi prapodivný i pro mladé hasiče. 
Trénovali jsme jen krátký čas, zúčastnili se jen 
pár soutěží, ale o to víc jsme se snažili tyto akce 
si užít. Největším „dobrodružstvím“ pro nás bylo 
uspořádání soutěže v požárním útoku na Ptačím 
vrchu a rádi bychom tuto akci v novém roce zo-
pakovali. Pokud se situace uklidní, máme v plánu 

přihlásit dorost do znojemské ligy dorostu, dále 
chceme uspořádat týdenní tábor, konečně vysa-
dit les v blízkém okolí a hlavně trénovat. Snad se 
uskuteční i jarní kolo Plamene, kdy z podzimního 
kola máme našlápnuto k velmi dobrému umístění.

Milada Kovářová
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ADVENT V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Rok 2020 je jiný než roky, na které jsme byli 
zvyklí. Na ledacos si musíme přivyknout, něčemu 
naopak odvyknout. Co ale zůstává stejné, je dět-
ské těšení se na Vánoce, na Ježíška a dárky pod 

stromečkem. A tak přesto, že venku padá sníh, 
fouká vítr a dějí se jiné věci, které se nám úpl-
ně nelíbí, za zdmi mateřské školy se zdá být svět 
v naprostém pořádku. Děti pečou cukroví, malují 
anděly a Mikuláše, hrají si na čertíky a plní úko-
ly z adventního kalendáře. Společně zapalujeme 
svíčky na adventním věnečku, poznáváme tradice 
a učíme se rozlišovat dobro a zlo. Před Vánoci na-
víc tvoříme přáníčka a dárečky a u toho zpíváme 
koledy. Jen letos bohužel nepřivítáme rodiče na 
každoročním vánočním tvoření, ale možná o to 
víc budeme v příštím roce za tato a jiná setkávání 
vděční. Přejeme všem lidem krásné, klidné Váno-
ce naplněné pohodou a klidem v kruhu rodinném, 
a hlavně buďme všichni v novém roce 2021 zdraví. 

Za kolektiv MŠ Pavlína Velebová, ředitelka školy

-3-

zpravodaj 04-2020 prosinec.indd   3zpravodaj 04-2020 prosinec.indd   3 14.12.2020   11:22:2514.12.2020   11:22:25



NA VÝZNAMNÉ VÝROČÍ NEBYLO ANI LETOS ZAPOMENUTO

HLEDAČKY – VYCHÁZKY S PÁTRÁNÍM A ZÁBAVOU

Děti z Mateřské školy ve Vranově nad Dyjí si připo-
mněly svátek Den vzniku samostatného Českoslo-
venska. I přesto, že v současné době mají všichni 

spoustu starostí, neměli bychom na důležitá výro-
čí naší země zapomínat. A tak již tradičně položily 
děti věnec k Lípě osvobození ve Vranově nad Dyjí.

V současném složitém období zůstaly jednou 
z mála povolených aktivit vycházky do přírody. 
Vranov nad Dyjí skýtá ve svém okolí mnoho mož-
ností turistiky v krásné přírodě, a to i nyní. Abyste 
si mohli procházku v okolí Vranova nad Dyjí zpes-
třit, lze při Vašem putování využít tzv. „hledačky“. 
Jedná se o zábavnou formu vycházky, kdy podle 
zadaných dispozic na význačných místech trasy 
pátráte a plníte jednoduché úkoly. Zároveň luštíte 
jednoduchou tajenku, jejíž výsledek se dozvíte na 
konci vycházky.
Uvedené hledačky mají v oblibě především děti, 
které se plněním úkolů na vycházce zabaví. Na-
víc se seznámí se zajímavostmi Vranova nad Dyjí, 
o kterých mnohdy nic neví ani dospělí.
Hledačky vytvořilo před několika lety Turistické 
informační centrum ve Vranově nad Dyjí a bás-
ničky v textech vytvořili žáci místní ZŠ. V součas-
nosti existují 3 hledačky:
č.1 – „Okolo řeky“
č.2 – „Okolo zámku“
č.3 – „Claryho stezka“
Trasy hledaček nejsou příliš náročné a zvládnou 
je jak rodiny s dětmi, tak například i senioři.

V sezóně lze tištěné brožurky hledaček obdržet 
v TIC a je o ně mezi návštěvníky Vranovska po-
měrně velký zájem. Mimo sezónu si můžete hle-
dačky stáhnout sami z internetu, konkrétně ze 
stránky www.hledacky.vranovnaddyji.cz . Na této 
stránce najdete i odkazy na hledačky v NP Podyjí 
nebo přímo ve městě Znojmě.

Ing. Jaroslav Ryšavý

Vranovský
zpravodaj
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PŘÍPRAVA NA ADVENT NA VRANOVSKÉM NÁMĚSTÍ
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INFORMACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Letošní rok proběhl v knihovně stejně jako všu-
de jinde ve znamení protiepidemických opatření. 
Nejen, že musely být knihovny po několik měsí-
ců uzavřeny, ale bylo omezeno i konání různých 
hromadných akcí. To se samozřejmě projevilo ve 
snížené návštěvnosti a úbytku výpůjček. Nejvíce 
byla knihovna navštěvována během prvních třech 
měsíců, kdy se podařilo uskutečnit ještě i pár be-
sed se školáky a s dětmi z MŠ, bohužel tradiční 
spaní v knihovně se už díky omezením nekonalo. 
Na konci června jsme využili rozvolnění přísných 
opatření a slavnostně jsme pasovali naše nyněj-
ší druháčky na čtenáře knihovny. Během letních 
prázdnin služeb knihovny využívali v hojné míře 
rekreační hosté, zvláště díky přístupu k veřejné-
mu internetu, ale také k jednorázovým výpůjčkám 
knih. 
V tomto roce evidujeme 173 registrovaných uži-
vatelů knihovny, z toho 83 dětí do 15 let. Během 
roku knihovnu čtenáři navštívili 1125krát, veřejný 
internet využilo 507 návštěvníků. V průběhu roku 
si čtenáři vypůjčili 2132 knih, z toho dětskými čte-
náři bylo půjčeno 218 knih.

Doba, po kterou byla knihovna pro veřejnost uza-
vřena, byla využita k třídění a vyřazování knihov-
ního fondu. Probíhalo vyřazování zvláště naučné 
literatury, jejíž fond obsahuje velké množství knih 
obsahově velmi zastaralých. Některé tituly nebyly 
dokonce vůbec půjčované. Tyto vyřazené knihy 
jsou opět umístěny po nějakou dobu ve vestibulu 
budovy knihovny, kde si je můžete prohlédnout, 
případně zdarma odnést.  
Nikdo neví, jak to bude s protiepidemickými opat-
řeními nadále. Pokud bude nutno opět knihovnu 
uzavřít a bude-li to umožněno, lze se na návště-
vě knihovny a výpůjčce knih domluvit jednotlivě 
buď telefonicky: 728650797 nebo e-mailem:  
knihovna@ouvranov.cz.  Knihy lze dopředu vybírat 
v elektronickém katalogu knihovny, který najde-
te na stránkách www.knihovnavranovnd.webk.cz. 
Zde naleznete i aktuální informace o knihovně.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem věrným čte-
nářům, kteří nám zachovali přízeň v této nelehké 
době, a popřát jim pokojné vánoční svátky prožité 
v klidu a pohodě nejen s pěknou knihou. 

Kateřina Grundová

Zlomek nabídky nově pořízených knih:

Vranovský
zpravodaj
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OPRAVENÁ STŘECHA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Aktuality ze školy

Po srpnové výměně oken a vstupních dveří se bě-
hem letošního podzimu podařilo dokončit i opravu 
střechy, která nyní září novotou všemi směry. Že 
jí to sluší, můžete posoudit i z uveřejněných fo-
tografi í. 
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci 
jsme byli nuceni /stejně jako na jaře/ přejít v po-
lovině října na distanční výuku. Až 18. listopadu se 
mohli do školy vrátit naši nejmenší školáci z 1. – 3. 
třídy a od konce listopadu k nim přibyli i ostatní 

spolužáci kromě osmáků. Ti nastoupili na prezenč-
ní výuku ve škole 7. prosince a doma v rámci stří-
davé výuky pro změnu zůstali žáci 6. a 7. třídy.
Blížící se Vánoce si připomněli naši nejmladší žáci 
výrobou ozdob a posléze zdobením vánočních 
stromků na Náměstí v pátek 27. listopadu. Jinak 
jsme bohužel museli vzhledem k aktuální situaci 
zrušit spoustu zajímavých aktivit, na které jsme se 
moc těšili. Proto si společně přejme a věřme, že 
nový rok 2021 bude v tomto příznivější.

Mgr. Lubor Durda

Vranovský
zpravodaj
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OHLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU 2020 A PLÁNY 
NA DALŠÍ OBNOVU ZÁMKU

Prohlídkové trasy vranovského zámku si v roce 
2020 prohlédlo 43 132 návštěvníků, což je nejnižší 
počet návštěvníků od roku 2013. Důvody poklesu 
návštěvnosti jsou zřejmé; částečné omezení pro-
vozu zámku v důsledku rekonstrukce střech a věže 
v měsíci červnu, ale především opatření nařízená 
Ministerstvem zdravotnictví, která se významně 
dotkla nejen sektoru cestovního ruchu. Čas, kdy 
byl zámek uzavřen, jsme využili pro plánování 
a projektovou přípravu dalších důležitých prací ob-
novy a údržby zámeckého areálu, z nichž některé 
se podařilo realizovat již v tomto roce. Došlo tak 
k opravě poškozených částí a k novému spárování 
kamenné dlažby v předsálí, likvidaci dřevokazné 
houby v části zámku, obnově nátěru plechové mar-
kýzy na hlavním schodišti, zábradlí terasy hlavního 
nádvoří a střechy zahradního altánu v bývalé baště 
u bylinkové zahrádky. Máme kompletně připrave-
nou projektovou dokumentaci se všemi povoleními 
ke dvěma dílčím akcím památkové obnovy zám-
ku. Jde o vyhlídkovou terasu na hlavním nádvo-
ří, jednoznačně nejnavštěvovanější místo celého 
zámeckého areálu, které je soustavně namáhané 
nejen příchozími návštěvníky, ale také přírodní-
mi vlivy, zejména zatékáním, promrzáním a ne-
dostatečným odvodněním této stavby přiléhající 
k nádvoří. Stejně tak je zpracován restaurátorský 
záměr na obnovu barokního vnějšího kamenného 

schodiště, včetně obou sousoší, které je pohledo-
vou dominantou čestného dvora. Velkým přáním 
správy zámku je v budoucích letech zpřístupnit po-
zoruhodné prostory druhého patra hlavní zámecké 
budovy, zdobené iluzivní výmalbou z 19. století, se 
vzácně dochovanými interiérovými prvky, jakými 
jsou koupelny, toalety, papírové tapety, osvětlo-
vadla, vypínače, zásuvky a el. vedení, vše z doby 
působení protektorátního vlastníka zámku barona 
Wense. Depozitáře zámku skrývají ohromné množ-
ství předmětů z jeho někdejšího majetku, jakými 
jsou rodová portrétní galerie, sbírky skla a porcelá-
nu, nábytkové soupravy i předměty osobní potře-
by, které si jistě zaslouží návštěvnickou pozornost. 
Cílem je vytvořit samostatnou prohlídkovou trasu 
s názvem Byt posledního majitele v deseti místnos-
tech druhého patra a osudy jeho rodiny ve složité 
době druhé světové války připomenout. Prvním 
krokem k tomuto záměru je průzkum technického 
stavu stropních konstrukcí ve vybraných místnos-
tech, který bude proveden ještě v letošním roce. 
Drobnou radostí na příští rok je pro nás příprava 
propagačních materiálů zámku v podobě nové sé-
rie pohlednic. Pro tento účel jsme nechali pořídit 
aktuální fotografi e interiérů a některé z nich vám 
na ukázku předkládáme.

Bc. Radek Ryšavý, 
kastelán státního zámku Vranov nad Dyjí

Vranovský
zpravodaj
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POKRAČUJÍCÍ REKONSTRUKCE ČOV

/foto: NPÚ/
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ZVONY VE VRANOVĚ NAD DYJÍ

Pravidelně ve Vranově slýcháme hlasy zvonů ze tří 
věží: z kostelní, ze zámecké a z věžičky v Zadních 
Hamrech. V Zadních Hamrech začal zvonit teprve 
nedávno, neboť až při generální opravě kaple sva-
té Heleny se jej podařilo zprovoznit na elektrický 
pohon. 

Nejvzácnější a zároveň největší vranovský zvon je 
na jedné z věží zámecké kaple. Tento historicky 
cenný zvon z roku 1767, který je pojmenovaný 
stejně jako kaple Nejsvětější Trojice, v základním 
ladění fi s 1 váží zhruba 780 kg. Kolaudátor zvonů 
pro brněnskou diecézi Petr Janda o něm v posud-
ku píše jen samou chválu. Přes své stáří a velikost 
je ve velmi dobrém stavu, má čistý a jasný zvuk. 
Zato ale zvony v kostelní věži za pochvalu nestojí. 
Jsou zde pouze dva malé zvonky vážící 37 kg a 45 
kg. Pouze ten větší se prý hodí příležitostně roze-
znít jako umíráček – tahá se samozřejmě ručně. 
Když slyšíme z vranovské kostelní věže mohutný 
hlahol zvonů, je to nahrávka z CD, která se pouš-
tí přes reprobedny. Na nahrávce znějí čtyři zvony 
z Chrudimi. Původně na této věži byly skutečné 
zvony, po kterých tam ještě zůstaly zbytky závěsů. 
Tak jako na jiných věžích byly i zde zvony v době 
války zabaveny, ale na rozdíl od jiných míst nebyly 
dosud pořízeny nové.       

Během posledních let jsem byl vícekrát osloven, 
zda by se s tím nemělo něco dělat a zda už není 
čas na to, aby tak významné místo jako je Vra-
nov mělo na věži farního kostela nové zvony. Vždy 
jsem tazatelům sice namítal, že pořídit zvony je 
poměrně drahá záležitost a že na to nemáme, ale 
po různých výzvách spoluobčanů jsem se nakonec 
informoval, jak by to cenově vypadalo. Podle ná-
vrhu diecézního kolaudátora zvonů patří do naší 
kostelní vranovské věže 3 zvony o hmotnosti 1200 
kg, 495 kg, 285 kg. Aby pěkně souzněly se vzác-
ným zámeckým zvonem, musí mít ladění e1, a1, 
cis2. Podle cenové nabídky ze zvonařské díly paní 
Dytrychové z Brodku u Přerova z letošního září by 

cena největšího zvonu byla 1. 200 000 Kč, pro-
středního 560 000 Kč a nejmenšího 380 000 Kč. 
K tomu ještě musíme připočítat montáž zvonů za 
zhruba 100 000 Kč pro všechny tři. A tak se dostá-
váme k částce přibližně dva a čtvrt milionu korun. 
V této sumě však není zahrnuta výtvarná výzdo-
ba zvonů, nezbytné úpravy pro jejich zavěšení ve 
věži kostela, doprava ze zvonařské dílny a auto-
jeřáb pro vlastní zavěšení. Když jsem viděl část-
ku, která by byla potřebná na pořízení zvonů pro 
vranovskou věž, jak se říká, spadla mi čelist. Na 
to farnost nemá a asi dlouho mít nebude. Ale co 
kdyby… Chci tedy právě touto cestou informovat 
spoluobčany a příznivce Vranova, protože to, co se 
zdá být nemožným, se klidně může stát možným. 
Vždyť mnozí tuší, kde by se mohl někdo oslovit, 
a existují různí prosperující lidé, kteří by rádi vyu-
žili možnost podpořit takovéto Bohulibé dílo. A tře-
ba za tímto účelem někdo vsadí Sportku a...

A proč vůbec zvony zvoní? Zvonař při montáži 
zrestaurovaných zvonů v Lančově to panu mís-
tostarostovi vysvětloval následovně: „Ráno říkají, 
že je čas vylézt z postele, v poledne dobře se na-
obědvej a večer je čas skončit s prací a odpočinout 
si. V pátek ve tři oznamují, že už končí pracovní 
týden.“ Pak se zvonař usmál a dodal: „To je vy-
světlení pro nevěřící.“ 

My křesťané víme, že zvony zvou vždy k modlit-
bě. Když zvoní, máme se modlit, nejlépe modlit-
bu Anděl Páně, ale třeba i něco jiného, jako např. 
Otče náš. A v pátek ve tři si připomínáme, že za 
nás všechny zemřel náš Vykupitel na kříži. Zvony 
bývají na věži možná proto, aby je bylo slyšet co 
nejdál, ale věž také symbolizuje vztyčený ukazo-
váček: „Pamatuj, člověče, na TOHO, kdo je nad 
námi, a žij tak, aby se to jemu – Bohu – mohlo 
líbit. „A zvony k věži obracejí naši pozornost, aby-
chom na to nezapomněli.

P. Marek Dunda, farář vranovský

Vranovský
zpravodaj
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Vranovský
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

OLTÁŘ A JEHO PROMĚNY

Něco málo ze statistiky za období 01. 01. 2020 – 04. 12. 2020

UDÁLOSTI ZÁSAHY PODLE OBCÍ UJETÉ KILOMETRY K ZÁSAHŮM
Typ Počet Název obce Počet Použitá technika Počet km
Ostatní pomoc 1 Horní Břečkov 1 Tatra T148 CAS32/6600/0-S3R 80
Planý poplach 2 Lančov 3 Avia DA-L1Z 130
Požár 5 Onšov 2 FIAT DA L1Z 2
Technická pomoc 7 Šumná 1

Vranov nad Dyjí 4
Jan Maurer

Současný vozový park jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů 
městyse Vranov nad Dyjí, který 
je využívaný k prováděným zá-
sahům

Farní kostel Panny Marie Nanebevzaté ve Vranově 
nad Dyjí má celou řadu různých zajímavostí. Jed-
nou z nich je skutečnost, že se na hlavním oltáři 
podle různých období církevního roku vyměňuje 
hlavní obraz. Nejdéle bývá vystaven obraz základ-
ní, který znázorňuje uvítání Panny Marie v nebi. 
Tento obraz je považován za mimořádně zajímavý. 
Někteří odborníci jej dávají do souvislosti s dílnou 
věhlasného Maulbertsche a existuje dokonce po-
věst o jeho vzniku.
Na adventní dobu se na našem oltáři objevuje ob-
raz Panny Marie čekající miminko. Pomáhá navodit 
atmosféru těšení a očekávání a vede k prožívání 
adventu s myšlenkou na Pannu Marii.
V době vánoční je pak na oltáři obraz s Pannou 
Marií a se sv. Josefem, kteří stojí nad jesličkami 
s Ježíškem. Jesličky s Ježíškem však nejsou na 
obraze namalovány, ale staví se pod obraz na 
Svatostánek. Tento vánoční výjev tak naznačuje, 

že to, co je skrze něj znázorněno, není jen nános 
barvy na plátně, ale plasticky přechází skutečnými 
jesličkami do našeho prostoru, aby se nám tím po-
ukázalo, že pravdy víry mají přecházet do našeho 
běžného života.
Čtvrtý obraz, který se na oltáři objevuje, znázor-
ňuje Krista visícího na kříži. Ten zde bývá v postní 
době a vede návštěvníky kostela k rozjímání nad 
utrpením Pána Ježíše za nás. 
Dva dny v roce se na náš oltář nabízí ještě jiný 
pohled. Totiž pouze na Velký pátek a Bílou sobotu 
je prostor pro obraz prázdný a je tím znázorněna 
bolest nad smrtí Pána Tvorstva.
Výměna těchto obrazů není úplně snadná, ale 
po generální opravě interiéru kostela v letech 
2009/11, kdy byl zrekonstruován i skelet oltáře, 
do kterého se obrazy umísťují, je to už snazší – 
většinou na to stačí tři lidé.

P. Marek Dunda, farář vranovský
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Z HISTORIE ZÁJEZDŮ ŽEN Z VRANOVA NAD DYJÍ

Bouzov (1970)

Buchlovice (1979) Brezová pod Bradlom (1983)

Františkovy Lázně (1975)

První zájezd žen se uskutečnil 
ve dnech 19. - 20. 9. 1969, kdy 
jejich cílem byly Beskydy. V prů-
běhu dvacetileté historie zájezdů 
pod vedením paní Marie Kašpa-
rové tak ženy navštívily spousty 
krásných míst naší Českosloven-
ské republiky. Při posledním 24. 
zájezdu, který se konal 20. - 21. 
5. 1989, ženy zamířily do oblasti 
Gottwaldova.

Pár snímků z kroniky pro 
vzpomínku:

Gottwaldovsko (1989)

Vranovský
zpravodaj
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Vranovský
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KAŽDÁ HŮL MÁ DVA KONCE – 
POKRAČOVÁNÍ HISTORIE EPIDEMIÍ

V letošním zpravodaji č. 2, v době první vlny epi-
demie, byl zveřejněn článek o závažných infekč-
ních onemocněních, ale ne všechny se podařilo 
vměstnat na určené stránky. V následujícím zpra-
vodaji bylo tolik zajímavostí o budování a novo-
tách ve Vranově nad Dyjí, že na epidemie nezbylo 
místo. Aktuálně prožíváme období, se kterým se 
těžce smiřujeme, a každého zajímá jediné – kdy 
to skončí???
Každá tato metla lidstva jednou začala, jednou 
skončila, některé měly mnohem delší průběh, 
mnohem více zemřelých, mnohem těžší následky 
ekonomické i společenské, přesto lidstvo obstálo 
v boji s „neviditelnými“, jak jim říkal pan Robert 
Koch, objevitel bacilu tuberkulózy. 

Mezi epidemie, které měly obrovský vliv na 
život naší planety, patří tyto další onemoc-
nění:
AIDS - jde o syndrom získaného selhávání imuni-
ty. Virus byl objeven v r. 1980 a od té doby zabil 
asi 30 milionů lidí na celém světě. Šíří se krví nebo 
spermatem. Mnoho lékařů a politiků odsuzuje ka-
tolickou církev, která zakazuje v Africe používat 
kondomy, přičemž právě zde je obrovský a nekon-
trolovatelný výskyt smrtelné nákazy. Je vědecky 
dokázané, že virus přeskočil z opice na člověka 
někdy v polovině minulého století. Bohužel byl vi-
rus záhy zavlečen do Evropy, a to díky velké mig-
raci lidí, studentům z rozvojových zemí, kteří u nás 
studují a také uvolněné morálce doby. Konkrétní 
lék na AIDS není, ale náš vědec – pan profesor An-
tonín Holý – objevil lék, který výrazně rozvoj cho-
roby zpomaluje. Pan profesor (1936-2012) byl náš 
největší vědec v oboru vývoje léků proti virům, tzv. 
antivirotik, získal mnoho světových ocenění, hlav-
ním přínosem jeho práce je právě v léčbě AIDS.
MALÁRIE – italsky „špatný vzduch“, česky ba-
henní zimnice. Nás se toto onemocnění přímo 
netýká, k nákaze může dojít v oblastech, kde se 
nachází zdroj nákazy. Na malárii onemocní ročně 
asi 400 milionů lidí a jeden milion zemře. Podstat-
ně se snížil výskyt malárie při používání DDT a ji-
ných insekticidů, komáři jsou však bohužel na tyto 

jedy rezistentní. Malárie je způsobena prvokem 
Plasmodium malarie, přenašečem na člověka je 
komár Anopoheles. Za objev původu malárie zís-
kal francouzský lékař Charles Louis Laveran v roce 
1907 Nobelovu cenu. Malárie je známá, co lidstvo 
je… Průběh onemocnění je různý, přichází v opa-
kovaných horečkových atakách, dnes jsou na toto 
onemocnění již účinné léky. Při stavbě Panamské-
ho průplavu počátkem 20. století asi 80 % dělníků 
malárií onemocnělo. Za války v Tichomoří, ale i Ja-
ponsku mohla malárie za smrt desítek tisíc vojáků. 
Biliardář Bill Gates velké peníze věnuje nadaci na 
boj s touto nemocí.
NEŠTOVICE – dříve velmi obávané virové one-
mocnění, které jizvilo něžné tvářičky panovnic 
a princezen v případě, že toto onemocnění přežily. 
Ještě ve 20. století na neštovice zemřelo asi půl 
miliardy lidí. Pravé neštovice, které způsobuje vi-
rus Variola, byly pohromou pro americké indiány, 
když jejich území začali dobývat Španělé, neboť 
nebyli vybaveni žádnou imunitou jako Evropa-
né a pravé neštovice je kosily v obrovské míře. 
U nás byl případ pravých neštovic zaznamenán 
naposledy v roce 1977 a jen díky povinnému oč-
kování proti neštovicím se choroba zcela vymýtila. 
V dnešní době úplně stačí, když dítě onemocní 
planými neštovicemi, víme, jak dlouho trvá léčení 
a jak je pro děti sužující; jde téměř vždy o kolek-
tivní infekční onemocnění. Nezodpovědné moder-
ní matky, které odmítají pro své děti předepsané 
schéma očkování, jsou základem vzniku již vymý-
cených infekčních chorob, příkladem je nedávná 
epidemie spalniček. 14. května 1796 britský lékař 
Edward Jenner (1749-1823) poprvé vyzkoušel na 
osmiletém chlapci vakcinaci proti pravým neštovi-
cím, a to tak, že jej nakazil kravskými neštovice-
mi, po vyléčení pak pravými neštovicemi a chla-
pec neonemocněl. Tak vznikla přelomová metoda 
v medicíně, tzv. vakcinace, což je odvozeno od 
latinského „vacca“, tj. kráva. Pod patronací WHO 
– Světové zdravotnické organizace došlo v 70. le-
tech minulého století k celosvětové akci, při které 
došlo k vymýcení pravých neštovic. Dnes jsou dvě 
laboratoře na světě, a to v USA a v Rusku, které 
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mají v přísně střežených trezorech uchovaný virus, 
a to pro případ, že by se nemoc objevila a mohla 
se vyrobit účinná vakcína. Skeptici varují, že by 
se viru dalo zneužít pro vojenské účely. Podobné 
zvěsti kolovaly i o původu koronaviru COVID-19, 
který se dostal na svět z laboratoře v Číně. /Na 
každém šprochu, pravdy je trochu…???/
CHOLERA – onemocnění dříve patřilo k největším 
metlám lidstva, a to až do doby, než se přišlo na 
to, že se infekce šíří kontaminovanou vodou a za-
čaly se zlepšovat hygienické podmínky domácnos-
tí. Choleru způsobuje střevní bakterie Vibrio chole-
rae a hlavním projevem jsou urputné průjmy, kdy 
člověk zmírá na dehydrataci. V posledních letech 
se opět objevila cholera, a to v zanedbaných osa-
dách předměstí na Kubě.
TYFUS – SKVRNITÝ TYFUS, tzv. hlavnička (při 
onemocnění moc bolí hlava), vězeňská horečka 
(protože tyfem často trpěli vězni hromadně umís-
tění v celách). Tyfus mohl za více úmrtí ve vězni-
cích než soudem nařízené tresty, často vězni při 
procesech nakazili i slovutný soud a přítomné – po 
procesu v Oxfordu v roce 1577 zemřelo na tyfus 
300 lidí. Toto onemocnění bylo i v koncentračních 
táborech, kde na tyfus zemřelo 1,5 milionů lidí 
zneužívaných při biologických pokusech na lidech 
– viz. kniha Vražedná medicína od Noami Baum-
slagové, kde je zmíněna i role Červeného kříže 
v boji se zločiny nacistů. Tyfus je odvozen z řecké-
ho „typhos“, což znamená mlhavý, protože jedním 
z příznaků je omámení, otupělost, ospalost. Příči-
nou je malý mikrob Rickettsia prowazeki, jenž je 
pojmenován po českém vědci Stanislavu Provaz-
kovi z Lanova, který se při výzkumu tyfu nakazil 
a zemřel. Mikrob si libuje ve špíně, proto se toto 
onemocnění objevovalo při vojenských taženích 
a ve vojenských táborech. Též se mu říká skvrnitý 
tyfus, neboť se při vysokých teplotách a selhávání 
krevního oběhu po těle objevují podkožní krevní 
podlitinky a nemocný člověk je jako skvrnitý. Tato 
epidemie často ovlivnila i průběh bojů, např. když 
se v 15. století pokoušeli Španělé vyhnat z Evropy 
Maury při obléhání maurské Granady, epidemie 
zdecimovala španělské vojsko a z 25 tisíc vojáků 
jich zbylo jen pár tisíc a bylo tak po válce. I druhá 
světová válka a prostředí koncentračních táborů 
při infekci tyfu byly příčinou obrovského počtu 
úmrtí. I Karel čapek zemřel 30. 4. 1947 v koncen-
tračním táboře na tyfus. V první světové válce na 

tyfus zemřely 3 miliony lidí, ale nakažených bylo 
30 milionů. V roce 2001 při výkopech pro telefon 
v litevském Vilniusu byly nalezeny jámy s tisíci 
kostrami, které dle výzkumů patřily francouzské 
armádě – slavné Napoleonovy GRANDE ARMÉE, 
kde zahynulo na tyfus přes 400 tisíc vojáků, což 
bylo více než ztráty od vojevůdce Kutuzova. Tak 
začala éra Napoleonových porážek, za kterými sto-
jí „vši, blechy a sračka“. Nyní je vyvinutá vakcína 
proti tyfu, kterou vyvinul český vědec z Přerova, 
Rudolf Weigel (1883-1957), který byl v roce 1948 
navržen na Nobelovu cenu. Přesto je v Asii, Africe 
a Jižní Americe nebezpečí tyfu stále aktuální. Bak-
terie tyfu se rády schovávají do žlučníku a lidé jsou 
celoživotními bacilonosiči, proto stále platí nutnost 
vyšetření a potvrzení pro práci v potravinářství – 
vystavením zdravotního průkazu.
DĚTSKÁ OBRNA – tato hrozba pro malé děti 
s trvalými následky na pohybovém aparátu je způ-
sobena virem, který se šíří výkaly, vodou a potra-
vinami. Předpokládá se, že virus existuje již po ti-
síciletí, napadá ale oslabené jedince, takže epide-
mie jsou v současnosti jen v nejméně rozvinutých 
zemích. Opět se můžeme chlubit tím, že je u nás 
povinné očkování proti obrně a toto onemocnění 
téměř vymizelo. Ještě v minulém století mezi námi 
žili postižení jedinci, o kterých se vědělo, že pro-
dělali dětskou obrnu.

Vážení spoluobčané,

letošní poslední zpravodaj díky událostem, které si 
vyžádaly důsledná opatření, má téma, které sou-
visí s celosvětovým šířením viru. Po přečtení mého 
sdělení, co všechno již lidstvo prožilo, v jaké době 
– za války a bídy, bez vymožeností moderní medi-
cíny, bez špičkových léků, pak musíme pevně věřit 
a doufat, že skončí i současná epidemie.
Skončí to určitě, byť pro někoho trpkými vzpomín-
kami, pro většinu z nás s poznáním, že pokora, 
trpělivost a víra jsou to jediné, co nám zbývá. Přeji 
všem spoluobčanům, aby obavy z budoucnosti se 
v nadcházejícím roce 2021 rozplynuly, aby se opět 
mezilidské vztahy staly pevným základem šťastné-
ho a radostného života na celé Zemi.

MUDr. Alena Horná, 
místostarostka městyse

Vranovský
zpravodaj
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SDH Vranov nad Dyjí přeje všem „svým“ dětem, 

jejich rodičům a občanům Vranova nad Dyjí

klidné a pohodové Vánoce, a aby nový rok 2021 byl 

šťastnější, zdravější, veselejší a bezrouškový.
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