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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

po dlouhé zimě máme před sebou jarní měsíce, 
které by nám měly přinést lepší pohodu a náladu. 
Dny se rapidně prodlužují, otepluje se, probouzí 
se nový život, rostliny klíčí a začínají růst, živo-
čichové zvyšují svoji aktivitu. Bohužel, stále však 
zápasíme s koronavirovou pandemií jak v soukro-
mém, tak pracovním životě. Pandemie zastavila 
také prakticky všechny naše kulturní akce včetně 
masopustního průvodu a merendy. V současné 
době vás nemohu pozvat na žádné tradiční akce, 
protože nevíme, jaký bude další vývoj pandemie 
a jaká budou následovat vládní nařízení. 
Na zastupitelstvu městyse 9. března jsme schválili 
rozpočet na rok 2021. Ve stručnosti vás seznámím 
s tím, co bychom chtěli realizovat v tomto roce. 
První větší investiční akcí je rekonstrukce stáva-
jícího bytového domu na ulici Zámecká č.p. 84, 
kde vznikne nových 7 bytových jednotek. Projek-
tovou dokumentaci pro provedení stavby vypra-
covala projekční kancelář DELTA projekt s.r.o., 
Dačice. Celkové náklady se pohybují ve výši cca 
14 mil. Kč, přičemž 10 mil. Kč bychom měli získat 
z dotace Ministerstva financí, programu Podpora 
výstavby, obnovy a provozování komunální infra-
struktury. V současné době probíhá výběrové ří-
zení pro tuto veřejnou zakázku, stavební práce by 
měly začít v měsíci dubnu a termín ukončení by 
měl být do konce února příštího roku. 
Jakmile počasí dovolí, budeme pokračovat v dal-
ší etapě rekonstrukce hřbitova. Opravovat bu-
deme zpevněnou plochu v areálu hřbitova hned 
za vstupní halou a příjezdovou cestu ke vstupní 
bráně. Tato akce bude stát celkem více jak 700 
tis. Kč. Z Programu rozvoje venkova ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu jsme získali 
na tuto akci 70 % dotaci. Rekonstrukci bude pro-
vádět firma Zdeněk Kounek, Dančovice. 
Z Ministerstva životního prostředí, programu 
Podpora obcí v národních parcích, prostřednic-
tvím Státního fondu životního prostředí ČR jsme 

získali dotaci na úpravu komunikace a chodníku 
na ulici Bítovská. Celkové náklady projektu jsou 
1 145 000 Kč a dotace (85%) by měla být 973 
400 Kč. Název projektu je „Úprava veřejného 
prostranství - Vranov nad Dyjí“. Původně tento 
projekt zahrnoval dva stavební záměry ve dvou 
lokalitách, a to již na uvedené ulici Bítovská a dále 
vybudování chodníku na ulici Mlýnská. Vzhledem 
k tomu, že městys obdržel odborný posudek Ná-
rodního parku Podyjí, požadovaný jako povinnou 
přílohu žádosti o dotaci, se záporným stanovis-
kem, museli jsme vyjmout chodník na ulici Mlýn-
ská z podávané žádosti. Pracovníkům Národního 
parku Podyjí je úplně jedno, jestli peníze z dota-
ce, která je nadmíru výhodná (85%), dostanou 
obce v Podyjí nebo jiné obce z jiných národních 
parků. V dopise adresovanému panu řediteli jsem 
napsal, že argumenty, které mají pracovníci Ná-
rodního parku k nedání souhlasu, jsou stupidní 
a odporují zdravému rozumu, což má za následek 
zamezení rozvoje obcí ležících v Národním parku 
Podyjí. Paradoxem je, že nám vydali závazné sta-
novisko, kde souhlasili s umístěním a prováděním 
stavby předmětného chodníku a druhým dechem 
nám nedoporučili k žádosti o dotaci Státnímu fon-
du životního prostředí realizovat projekt nového 
chodníku na ulici Mlýnská. Odcituji část odborné-
ho posudku. „Realizací záměru by byl vytvořen 
nový chodník v otevřeném veřejném prostranství 
v blízkosti revitalizovaného náhonu. V současné 
době je v ploše trávník. Další zpevňování travna-
tých ploch (dlažba je sice uložena do štěrku, ale 
propustnost se sníží) není v zájmu ochrany příro-
dy, protože dochází k úbytku biologicky aktivních 
ploch… Realizace osamocené části chodníku na 
úkor stávající zeleně nemá pozitivní dopad na ži-
votní prostředí v územní působnosti Správy NP… 
nepřinese ani zvýšenou kvalitu života občanů“. 
Pamětníci si ještě vzpomenou, že v těch místech 
chodník býval - jsou tam ještě betonové obruby. 
V prosinci jsme podali žádost o dotaci na Mini-
sterstvo pro místní rozvoj, programu Podpora 
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Z ÚŘADU MĚSTYSE

obnovy a rozvoje venkova, podprogramu Re-
konstrukce a přestavba veřejných budov na akci 
„Úprava objektu č.p. 165 na obecní dům“ (místní 
knihovna). Zda uspějeme, budeme vědět někdy 
v dubnu – květnu. Tam je dotace 10 mil. Kč a celý 
projekt by měl stát asi 20 mil. Kč. 
Ministerstvo financí letos vyhlásilo opět výzvu pro 
školy a školky za výhodných podmínek jako minu-
lý rok (opravili jsme střechu a vyměnili okna na 
základní škole), kde dotace je 90 % z celkových 
nákladů akce, pouze je tam menší alokace finanč-
ních prostředků. Do této výzvy chystáme podat 

žádost na opravu interiéru mateřské školy. Příjem 
žádostí je stanoven do 18. dubna. 
Toto by byly zhruba ty větší chystané akce. Po-
dali jsme i žádosti o dotace na Jihomoravský kraj 
a budeme samozřejmě dále provádět běžné opra-
vy v našem městysi. Doufám, že situace vzniklá 
díky pandemii koronaviru se alespoň v druhé po-
lovině roku nějak uklidní a život se bude vracet 
zase do normálních kolejí tak, jak jsme byli zvyklí.

Ing. Lubomír Vedra, 
starosta městyse

– Poplatek ze psa – poplatník do 65 let – 300 
Kč za jednoho psa a 400 Kč za každého další-
ho. Poplatník nad 65 let – 100 Kč za jednoho 
psa a 150 za každého dalšího. Splatnost je do 
30.04.2021. Prosím, dodržte lhůtu splatnosti, 
vyhnete se tak sankčnímu navýšení poplatku.

– Poplatek z pobytu nahrazuje poplatek za lá-
zeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací 
kapacity. Činí 18 Kč za poplatníka nad 18 let 
a den. Další možná osvobození jsou uvedena 
ve vyhlášce. I nadále ve stejném rozsahu je 
povinnost vést evidenční knihu ubytovaných. 
Splatnost je do 15.10.2021.

– Poplatek za provoz systému odpadového 
hospodářství (poplatek za komunální odpad) 
činí letos 550 Kč za osobu s trvalým poby-
tem ve Vranově nad Dyjí a za osobu vlastnící 
rekreační objekt, rodinný dům nebo byt, kde 
není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba. 
Splatnost je do 31.08.2021. 

Včas nebo v plné výši nezaplacené poplatky Vám 
budou vyměřeny platebním výměrem a jsme 
oprávněni je sankčně navýšit až na trojnásobek.
Čísla účtů: KB - 1921741/0100
 CS - 1582876399/0800

 PS - 167302190/0300

INFORMACE K PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ

/návrh - pohled na budovu knihovny od zámku/
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NÁKLADY A PŘÍJMY – ODPADY V ROCE 2020
NÁKLADY PŘÍJMY  
Tříděný sběr - z toho: plast  138 180,00 Kč Místní poplatek  

553 314,00 Kč 
 papír 102 436,00 Kč za komunální odpad
 sklo 16 951,00 Kč Smluvní poplatek

       73 221,00 Kč 
 kovové obaly   -   Kč od podnikatelů
 tuky a oleje   1 500,00 Kč Odměna za třídění

     157 110,00 Kč 
 Celkem 259 067,00 Kč od EKO-KOM, a.s.
Nebezpečné odpady 9 400,00 Kč   
Objemné odpady 58 135,00 Kč Příjmy celkem     783 645,00 Kč 
Směsný komunální odpad  630 906,00 Kč   
Náklady celkem 957 508,00 Kč ROZDÍL   173 863,00 Kč 

(rozdíl financuje Městys Vranov nad Dyjí)
Do přehledu nejsou započítány náklady na svoz a zpracování biologického odpadu.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 24.  dubna  2021 budou pracovníci 
firmy FCC Znojmo, s.r.o. svážet nebezpečný od-
pad. Nebezpečný odpad přivezte na prostranství 
k penzionu Inspira v době od 8.00 do 9.00 hodin. 
Mezi nebezpečný odpad patří:
barvy a ředidla (v plechovkách a lahvích), oleje, 
olejové filtry, čistící tkaniny od olejů, prošlé léky, 
lepidla, autobaterie, monočlánky, zářivky a výboj-
ky, televizory, ledničky, pračky, mikrovlnky, moni-
tory, počítače, tiskárny, pneumatiky od osobních 

automobilů bez disků, agrochemický odpad (staré 
postřiky a hnojiva). Tohoto sběru odpadu mohou 
využít pouze poplatníci místního poplatku za ko-
munální odpad (občané a cizinci s trvalým poby-
tem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních 
objektů, rodinných domů a bytů v našem katast-
ru). Prosíme o dodržování platných protikoronavi-
rových opatření.
Je důrazně zakázáno provádět  skládku na 
prostranství mimo uvedený datum a čas!!!

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Ve dnech od 26. dubna do 28. dubna 2021 
bude na prostranství u penzionu Inspira umístěn 
kontejner na shromáždění objemného odpadu. 
Do této kategorie odpadů patří veškerý objemný 
odpad kromě tříděného odpadu, nebezpečného 
odpadu a železného šrotu.
Příklad: podlahové krytiny, matrace, textil, náby-
tek, dřevo, keramické předměty apod.

Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze poplat-
níci místního poplatku za komunální odpad (ob-
čané a cizinci s trvalým pobytem ve Vranově nad 
Dyjí a majitelé rekreačních objektů, rodinných 
domů a bytů v našem katastru).
!!!  Je  důrazně  zakázáno  provádět  skládku 
mimo stanovené období a kontejner !!!

Soňa Kudrová

Zajímavosti z evidence obyvatel 
se stavem k 01.01.2021
Počet obyvatel: 784 (z toho: muži 393 / ženy 391)

Miroslava Hanáková

Průměrný věk obyvatel Vranova nad Dyjí: 
Věk 0-5 6-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100+
Muži 22 37 50 47 62 60 60 44 11 0 0
Ženy 21 39 35 43 65 50 60 51 25 2 0

Přistěhováno: 13 Narození: 9
Odstěhováno: 26 Úmrtí: 9

Vranovský
zpravodaj
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INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vás srdečně zve na
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.
Kritéria k přijetí dítěte do mateřské školy nalezne-
te na www.msvranov.cz
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2021/2022 proběhne ve středu 12. května 2021 
od 10:00 do 12:00 hod v mateřské škole. 
(Pokud se z vážných problémů nemůžete k zápisu 
v tomto termínu dostavit, lze domluvit náhradní 

TŘI KRÁLOVÉ

schůzku. Telefonicky případně e-mailem.) 
K zápisu je nutné přinést občanský průkaz, rodný 
list a kartičku pojišťovny dítěte.

Za MŠ Pavlína Velebová, ředitelka
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DĚTSKÝ KARNEVAL
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PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ PŘISPĚLI 
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE VE VRANOVĚ NAD DYJÍ

Přes veškerá vládní opatření a izolaci lidí v do-
mácnostech je štědrost obyvatel ve Vranově nad 
Dyjí příkladná. Celkem se do tří pokladniček po-
dařilo vybrat 10.577,- Kč, což je sice o 17.388,- Kč 
méně, než bylo vybráno v minulém roce. I tak, 
když počet obyvatel městyse ke konci roku po-
klesl na 784 občanů, přispěl každý občan Vranova 
nad Dyjí, včetně všech dětí, v průměru částkou 
asi 13 korun, takže z každé domácnosti městyse 
bylo do kasičky uštědřeno průměrně 200,- Kč a to 
je důkaz štědrosti mezi lidmi. Na škodu bylo, že 
aktuální situace neumožnila instalaci pokladničky 
na poště, kde je pohyb peněz největší.
Celkem bylo na našem okrese Tříkrálovou sbírkou 
vybráno celkem 1.244.743,- Kč. 
Touto cestou, jako každý rok, vyjadřujeme velké 
poděkování všem dárcům, kteří do největší a nej-
populárnější sbírky u nás přispěli.

U příležitosti konání Tříkrálové sbírky byla Oblast-
ní charitou Znojmo a Fatymem Vranov nad Dyjí 
uspořádána výtvarná soutěž, která měla tento 
rok zadané téma „Nakresli tři krále, jak jsi s nimi 
u Ježíška v Betlémě“. Jedná se o celorepubliko-
vou soutěž pro děti od 3 let až po středoškoláky. 
Letošní soutěž byla obeslána 277 kresbami z celé 
republiky, nejvíce byli zastoupeni malí výtvarníci 
v II. kategorii, t.j. 4.-6. třída. Všechna díla byla 

vystavena na půdě fary, kde sezvaná odborná 
porota díla hodnotila. Práce to byla nesnadná 
a časově náročná, protože si děti daly opravdu 
záležet a rozhodnout spravedlivě nebylo lehké. 
Všechny kresby jsou zveřejněny a je možné si je 
prohlédnout na stránkách Člověk a víra, kam je 
umístila profesionální fotografka přítomná na této 
výstavě. Bohužel i výstava těchto děl byla dotče-
na vládními opatřeními v souvislosti s epidemií 
koronaviru, a tudíž je nebylo možné prezentovat 
veřejnosti.  
Poděkování patří organizátorům výstavy, hlavně K. 
Žákovi a členům hodnotící komise, kteří byli úrovní 
vystavovaných prací mile překvapeni a spokojeni.

MUDr. Alena Horná, místostarostka městyse
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

INFORMACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY 

Z PROVOZU KOMPOSTÁRNY

Nový rok bohužel přinesl nová zpřísněná vládní 
opatření, takže do školy mohli chodit opět pou-
ze naši nejmladší školáci (1. – 3. ročník). Kromě 
běžné výuky se mnoho z nich v únoru zapojilo 
do tradičního školního kola recitační soutěže. 
Nejúspěšnějšími účastníky se letos stali Marie Po-
povičová, Matyáš Popovič, Victoria Motin, Šimon 
Doubek, Leontýna Pokorná, Ludmila Pokorná, 
Adam Herbert, Vojtěch Franek a Tobiáš Frühauf. 
Od 1.3.2021 jsme byli nuceni přejít kompletně na 

distanční vzdělávání všech žáků. V polovině břez-
na čekala žáky 4. – 9. ročníku důležitá změna 
v používání komunikačního systému pro online 
vyučování. Od té si slibujeme zefektivnění výuky, 
mnohem lepší zpětnou vazbu mezi žáky a učite-
li a celkově komplexnější systém pro distanční 
vzdělávání. U mladších dětí i nadále používáme 
jednodušší virtuální učebny, které se nám osvěd-
čily už loni na jaře.

Mgr. Lubor Durda

AKTUALITY ZE ŠKOLY

Přesto, že jsou knihovny z důvodu protiepidemic-
kých opatření pro veřejnost uzavřeny, lze i nadále 
za určitých podmínek knihovnu navštívit a vypůjčit 
si knihy.   
Půjčování knih je umožněno přes tzv. výdejní 
okénko (přepážku) po předchozí domluvě v pře-
dem vymezený čas. Knihy je možno vybírat v on-
line katalogu knihovny na webových stránkách 
www.knihovnavranovnd.webk.cz. Výběr a vyzved-
nutí knih objednávejte telefonicky: 728650797 
nebo e-mailem: knihovna@ouvranov.cz. Při půj-
čování lze zároveň knihy i vracet. Při dodržení 
návštěvy v předem dohodnutém čase se vyhnete 

kontaktu s ostatními uživateli knihovny. Volný po-
hyb po knihovně není možný.
Vracení knih (pouze!) je možné kdykoliv během 
provozní doby knihovny bez předchozího zavolání. 
Zvláště žádáme ty, kteří mají knihy vypůjčené již 
delší dobu, o jejich nutné vrácení! Knihy můžete 
také vracet bezkontaktně do provizorního knižního 
boxu, který je umístěný ve vestibulu knihovny. Po-
platky z prodlení nebudou vybírány. Provozní doba 
knihovny: pondělí a středa od 9,30 do 15,30 ho-
din, úterý a čtvrtek od 9,30 do 17 hodin. 
Při návštěvě knihovny dodržujte platná hygienická 
opatření! Kateřina Grundová

V roce 2020 bylo přijato 127 tun bioodpadu, odve-
zeno bylo 122 tun kompostu, což bylo nejméně od 
roku 2013, kdy byla kompostárna zřízena.
Nejvíce bioodpadu bylo přijato v roce 2016, a to 
250,8 tun. Následně v roce 2017 bylo z kom-
postárny odvezeno 483 tun kompostu. 
Od roku 2013 bylo přijato celkem 1444 tun materi-
álu. Veškerý materiál přijatý a vydaný není vážen, 
jeho množství je stanoveno odhadem. Do přista-
vených kontejnerů však lidé nedávají jen biood-
pad, ale například i zářivky, železný šrot, suť, krá-
líkárny, matrace, betonové sloupky, komunální od-

pad, plastové díly z automobilů a pneumatiky. Na 
kompostárně se nám objevila celá vazba z domu, 
staré palety a skříně. 
Materiál, který nelze kompostovat, musíme vytří-
dit, uložit a pak odvézt do velkoobjemového nebo 
nebezpečného odpadu. 
Všechny spoluobčany bychom chtěli upozornit 
a požádat, aby do přistavených kontejnerů uklá-
dali pouze biologicky rozložitelný odpad z domác-
ností a zahrad.

Jan Maurer

Vranovský
zpravodaj
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UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ

UPOZORNĚNÍ NA POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ 
KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA

Na základě opětovně se množících stížností na volné 
pobíhání psů na veřejném prostranství v jednotlivých 
částech městyse připomínáme všem majitelům psů 
stále platnou obecně závaznou vyhlášku č. 3/1998, 
která omezuje volný pohyb psů v zastavěném území 
obce.
Vzhledem k tomu, že se v našem městysi opět a opa-
kovaně vyskytují nezabezpečení volně pobíhající psi, 
kteří se bez dozoru pohybují po veřejných prostran-
stvích, ohrožují a obtěžují ostatní občany, znečišťují 
a poškozují veřejné prostranství i soukromé majetky, 
chtěli bychom tímto upozornit majitele psů na jejich 
protiprávní jednání.
Důvodem, proč je pohyb psů na veřejném prostran-
ství upraven obecně závaznou vyhláškou, je skuteč-
nost, že často dochází k poškozování lidského zdraví 
při napadení psem, a proto je volný pohyb psů legis-
lativně upravován. Majitel psa je také povinen učinit 
taková opatření proti úniku z oploceného prostoru, 
z vodítka, aby nedošlo k napadení člověka, ale i k na-

padení psů navzájem. Pes musí být zajištěn takovým 
způsobem, aby dále nemohl poškodit cizí majetek, 
nemohl obtěžovat a ohrožovat na zdraví jiné občany.
Je třeba si uvědomit, že volně pobíhající pes může 
být nebezpečný pro své okolí. Pes může napadnout 
děti, chodce, cyklisty a také zavinit dopravní nehodu. 
Následky útoku psa na člověka, především jedná-li se 
o psa větší rasy, a dítě mohou být velmi závažné.
S ohledem na neustále se opakující případy volného 
pobíhání psů na území městyse důrazně vyzýváme 
všechny majitele psů, aby provedli veškerá účinná 
opatření, kterými své psy zajistí proti útěku, aby své 
psy nenechávali volně pobíhat po veřejných prostran-
stvích. Dále opětovně upozorňujeme na povinnost 
majitelů uklízet na veřejném prostranství exkrementy 
po svých psech.
Apelujeme proto na majitele psů, aby svým zodpověd-
ným jednáním přispěli k bezproblémovému soužití se 
spoluobčany a návštěvníky našeho městyse.

/JK/

Blížící se konec topné sezóny je již v dohledu, nicmé-
ně bychom vás tímto chtěli s předstihem upozornit 
na to, že vzhledem k významným problémům České 
republiky s kvalitou ovzduší, a to především ve vztahu 
ke znečištění tuhými znečišťujícími látkami, řeší zá-
kon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší problematiku 
menších zdrojů (lokálních topenišť) daleko striktněji, 
a proto bychom se měli orientovat i v této oblasti.
Povinností každého majitele nemovitosti je starat se 
o funkčnost a bezpečnost spalinových cest, které mo-
hou být v mnoha případech příčinou stovek požárů, 
jež často vzniknou vznícením nevyčištěných sazí.
Podle zákona o požární ochraně by měl být komín ale-
spoň jednou ročně prohlédnut kominíkem a spalinové 
cesty spotřebičů na pevná paliva čištěny 3x ročně, na 
kapalná paliva 2x ročně a na plynná paliva 1x za rok.
Provozovatel kotle na pevná paliva o tepelném příko-
nu od 10 do 30 kW, který slouží jako zdroj tepla pro 
ústřední vytápění, je dle zákona o ochraně ovzduší 
rovněž povinen jednou za tři roky prostřednictvím od-
borně způsobilé osoby provádět kontrolu technického 
stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje a na 
vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností předložit doklad o provedení této kontroly.
Od  září  2022  nebude podle platného zákona 

o ochraně ovzduší možné  provozovat  v  domác-
nostech staré neekologické kotle 1. a 2. emis-
ní třídy. V provozu budou moci být pouze kotle na 
tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, 
zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 
2000 (účinnost kotle musí být alespoň 73%).  Emisní 
třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku da-
ného kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud není údaj 
uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který žádný 
výrobní štítek nemá, je více než pravděpodobné, že 
kotel povolené emise splňovat nebude.
Dostatečně závažným důvodem, proč se tímto té-
matem zabývat již nyní, jsou zákonné požadavky na 
provoz lokálních topenišť, vzešlé ze zmíněné právní 
úpravy na úseku ochrany ovzduší. Ještě donedávna 
platná legislativa řešila oblast malých zdrojů velmi 
benevolentně, jen v minimálním rozsahu a samotný 
provoz zdrojů nebyl prakticky vůbec kontrolovatelný.
Ze zákona vyplývá, že ten, kdo bude po 1. 9. 2022 
topit v nevyhovujícím kotli, může dostat pokutu až 
50 tisíc korun. Pokud účinnost kotle neprokáže revizí, 
pokuta je až 20 tisíc korun. Stejně tak bude hrozit 
pokuta 50 tisíc korun za topení nevyhovujícími palivy 
(odpadky, kaly atd.).

/JK/

Vranovský
zpravodaj
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8. prosince 2020 jako blesk z nebe nás 
překvapil papež František, že z ničeho 
nic vyhlásil rok svatého Josefa. Tento 
rok bude trvat až do 8. 12. 2021. Tím, 
že papež tento mimořádný rok svatého 
Josefa vyhlásil, chce, abychom znovu 
tohoto světce objevili. Nejen jako vel-
ký vzor, ale i jako mocného přímluvce. 
Vzorem je nám především v ochotě 
přijmout věci tak, jak přicházejí a v da-
ných situacích se snažit zachovat se tak 
nejlépe, jak jsme schopni, aby to ob-
stálo před Bohem a pomohlo druhým.
Začali jsme se tedy o svatého Josefa 
trochu více zajímat. Musím přiznat, že 
několikrát do týdne mi někdo přijde jen 
tak říci, že mu svatý Josef nějak pomohl. Často 
jsou to paradoxně lidé, kteří s vírou zatím moc 
zkušenosti neudělali. Většinou to má obdobný 
scénář: o něco usilovali - obvykle to v našich očích 
je jen drobnost, ale pro ně je to něco důležitého – 
a ne a ne se jim to podařit, a pak jakoby náhodou 
si vzpomenou na svatého Josefa, a tak ho zkusí 
v duchu poprosit o pomoc. Stejně tomu moc ne-
věří, ale pro jistotu. Pak následuje údiv: ono se to 
podařilo. To, co předtím opakovaně nešlo a zdálo 
se to skoro už nemožné, se najednou po přímluvě 
ke svatému Josefovi, zdařilo. Ti, co mi to říkají, 
to považují za svou nezpochybnitelnou zkušenost 
se svatým Josefem. Možná se někdo pousměje, 
a tomu bych řekl: „Zkus to taky, a pak uvidíš, zda 
se i nadále budeš nad tím ušklíbat.“
Když jsme zjišťovali, kde jsou kostely zasvěcené 
svatému Josefovi, objevili jsme, že v naší diecé-

zi jsou pouze čtyři, a to: dva farní v Jevišovicích, 
v Dubňanech u Hodonína a dva filiální v Senetářo-
vě a v Brně (poblíž kostela minoritů). Kapliček za-
svěcených sv. Josefovi je zhruba trojnásobný po-
čet a z toho dvě přímo u nás. Jedna je ve Vranově 
nad Dyjí u benzínky, na místě, kde jsou pohřbeni 
padlí Švédové, a druhá je kousek za Vranovem na 
kopečku asi půl kilometru za kamenným mostem 
směrem na Lančov. Už od začátku roku svatého 
Josefa, jsou u těchto kapliček zapalovány svíčky 
a lidé se zde pozastavují k soukromé modlitbě. 
Zvlášť bych doporučil vycházku (která se může 
stát i takovou drobnou pěší poutí) ke svatému 
Josefovi směrem na Lančov, je to opravdu pěkné 
místo.
A když uděláte zkušenost se svatým Josefem, ne-
zapomeňte se o to podělit i s ostatními, aby i oni 
mohli mít užitek z jeho mocné přímluvy.

P. Marek Dunda, farář vranovský

PROŽÍVÁME ROK SV. JOSEFA

UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ KORONAVIRU 
V pondělí 22. března 2021 uplynul jeden rok od 
úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. V průbě-
hu následujících dvanácti měsíců zemřelo v sou-
vislosti s pandemií virového onemocnění covid-19 
dalších více než dvacet pět tisíc našich spoluobča-
nů, přičemž mnohé další oběti patrně nejsou zahr-
nuty v těchto statistikách. Je však jisté, že počet 
těchto obětí ještě zdaleka není konečný.

Česká biskupská konference podpořila občanskou 
inciativu „Minuta ticha“ a v pondělí v pravé poled-
ne nechala rozeznít kostelní zvony jako připomín-
ku a symbolické uctění památky zemřelých v sou-
vislosti s touto nemocí a jako vyjádření podpory 
pozůstalým.

R.I.P.
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NOUZOVÝ PLÁN PÉČE PRO PEČUJÍCÍ OSOBY

JAK TO BYLO S VRANOVSKÝMI ALTHANY 
PO PRODEJI ZÁMKU?

Věnujte  prosím  pozornost  následujícímu 
článku především v případě, že jste pečující 
osobou a je na vás závislá jiná osoba.
Česká republika je po Irsku a Itálii třetí zemí v Ev-
ropě, která uvedla do provozu Nouzový plán péče. 
Systém zajišťuje předání péče náhradnímu laic-
kému pečujícímu v případech, kdy dojde k náhlé 
hospitalizaci, nebo karanténě hlavního pečujícího. 
Přestože události posledních měsíců nejvíce při-
spěly k rozvoji této myšlenky, i po skončení pan-
demie bude mít tato služba své využití, protože ne 
vždy je možné vyřešit péči o závislou osobu pře-
dem. S  Nouzovým plánem péče může být pečující 
osoba o trochu klidnější pro případ nečekaných 
zdravotních komplikací nejen kvůli onemocnění 
COVID-19. 

Jak to tedy funguje?
Nouzový plán péče obsahuje komplexní informace 

o tom, jak probíhá péče a jaké jsou potřeby osoby, 
o níž se pečující stará. Zároveň v něm jsou uvede-
na jména a kontaktní údaje dvou náhradníků, kteří 
ho v případě nouze zastoupí. Nouzový plán péče je 
dotazníkem, který zahrnuje informace pro převzetí 
péče a udržení její úrovně náhradním pečujícím 
nebo službou. Formulář je ke stažení na stránkách 
www.pecujdoma.cz . Vyplněný formulář pak peču-
jící osoba uloží znovu na stránky www.pecujdoma.
cz. Od provozovatelů služby pak dostane poštou 
Průkaz pečujícího a samolepku, kterou si nalepí 
na kartičku pojištěnce. Na samolepce je nápis: 
„Jsem pečující. Je na mně závislá další oso-
ba“. Pokud se cokoliv stane, záchranná služba / 
policie kontaktuje provozovatele, a tím bude za-
jištěno předání péče na náhradníka. V provozu je 
i bezplatná linka 800 915 915, na niž se můžete 
obracet s dotazy.

Dana Maurerová

Jedna z nejčastějších otázek, kterou průvodci slý-
chají od návštěvníků při prohlídce, se týká neslav-
ného konce Althanů. Poté, co se dozvědí o nuce-
ném prodeji panství v dražbě roku 1793, chtějí 
znát další osudy tohoto rodu, zda měli potomky, 
kam se odstěhovali a vůbec, jak vlastně dopad-
li. Někteří z vás tuto historii z konce 18. století 
jistě dobře znají. Pokud ne, v dnešním příspěvku 
ji rádi objasníme. S trochou nadsázky se dá říct, 
že poslední vranovský Althan, Michal Josef (1756-
1800), se narodil jako dítě štěstěny. Jeho otec 
Michal Jan IV. byl kariérním úředníkem a zastával 
důležité funkce ve státní správě. Celý život byl vní-
mán jako potomek císařského favorita, kterému 
byl kmotrem a protektorem sám Karel VI. Stejně 
bylo šlechtickou společností nahlíženo na strýce 
Michala Antonína, generála jízdy v císařské armá-
dě. Po smrti strýce a otce všechny jejich majetky 
zdědil. Kromě Jaroslavic, Vranova a Nového Hrád-
ku po strýci získal také otcovy Svojšice u Kolína, 
rozsáhlé panství Čakovec v dnešním Chorvatsku, 

městský palác na náměstí Am Hof ve Vídni a před-
městský palác se zahradou nedaleko někdejšího 
císařského letního sídla Favorita, který s oblibou 
využívala jeho babička, Marie Anna Pignatelli. Ma-
jetek to byl značný, takže dvaadvacetiletý Michal 
Josef rozhodně finančně nestrádal. Pustil se do 
velkolepých stavebních a interiérových úprav Vra-
nova a Jaroslavic, včetně jejich okolí, i obou vídeň-
ských paláců. Výdaje byly postupně vyšší než pří-
jmy a během jednoho desetiletí se bohatý šlechtic 
ocitl na pokraji bankrotu. Už v roce 1781 musel 
prodat Čakovec, v roce 1788 Jaroslavice a o pět let 
později Vranov. Udržel si pouze fideikomisní pan-
ství Svojšice. Michal Josef měl se svojí manželkou 
Marií Filipou, rozenou hraběnkou Niptschovou, 4 
děti – dva syny a dvě dcery, z nichž pouze jedna 
se dožila dospělosti. Marie Karolína se provdala 
za Jana Baptistu hraběte Troyera a přesídlila na 
jeho malý statek Branky u Valašského Meziříčí, kde 
se musela opět potýkat s dluhy, tentokrát svého 
manžela.  

Vranovský
zpravodaj
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Středočeské panství Svojšice připadlo v roce 1817 
nejmladšímu bratrovi Michala Josefa, hraběti Mi-
chalu Maxmiliánovi (1769-1834), jehož potomci 
dodnes žijí. Už za jeho života se majetková situ-
ace někdejších vranovských Althanů začala měnit 
k lepšímu. V roce 1810 vymřela rodová linie, kte-
rá od poloviny 17. století vlastnila východočeské 
panství Králíky a sousední kladské Mezilesí. Krá-
ličtí příbuzní již dříve zdědili rakouské statky Mu-
rstetten a Zwentendorf s překrásným zámkem, 
sloužícím později jako hlavní rodové sídlo. Michal 
Maxmilián všechny tyto majetky zdědil a zemřel 
v poklidu na zámku ve Svojšicích, který si velmi 
oblíbil. Jeho starší syn Michal Josef (1798-1861), 
pojmenovaný po svém vranovském strýci, nejra-
ději pobýval na zámku v Mezilesí, kde později ze-
mřel. Oženil se s hraběnkou Eleonorou z Hartigu, 
ale z tohoto manželství se dospělého věku dožila 
pouze jediná dcera. Proto po jeho smrti rodový 
majetek přešel na mladšího bratra Michala Karla 
(1801-1881). Ten již v roce 1841 zakoupil nevel-
ké panství Milíčeves u Jičína, jehož zámek nechal 
přestavět na pohodlné sídlo, které rodina často vy-
užívala k letním pobytům. Michal Karel byl dvakrát 
ženatý, první manželství s hraběnkou Nosticovou 

bylo bezdětné, jejich alianční erb však dodnes 
zdobí štít milíčovského zámku. Druhé manželství 
uzavřel s welšskou šlechtičnou Karolinou Sarah 
Thomasovou, která zajistila pokračování althan-
ského rodu. V roce 1851 se narodila dcera Marie 
Karolína, která později získala Milíčeves jako věno 
do svého sňatku. O dva roky později se na zám-
ku narodil syn Michal Robert (1853-1919), dědic 
Svojšic a Králík v Čechách, Mezilesí v tehdejším 
Německém císařství, Murstettenu a Zwentendorfu 
v Dolních Rakousích. V osobě Michala Roberta se 
Althanové bezmála po sto letech opět vrátili na 
Moravu. V roce 1885 uzavřel velmi výhodný sňa-
tek. Oženil se s Antonií z Hatzfeldu, jejíž matka 
byla dědičkou jedné čtvrtiny ohromujícího majetku 
vymřelé linie knížat z Dietrichsteinu, zahrnující vel-
kostatky Lipník nad Bečvou a Hranice na Moravě. 
Po matčině smrti rodové statky získal nejstarší syn 
Michal Karel (1897-1987), který je užíval do roku 
1945, kdy přišel o Lipník v Československu a Mezi-
lesí v Polsku. Rakouský statek Zwentendorf an der 
Donau s výstavním zámkem mu zůstal a v jeho 
zdech sídlí potomci vranovských Althanů dodnes.  

Bc. Radek Ryšavý,
kastelán státního zámku Vranov nad Dyjí
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OBECNÍ KRONIKA
Postavení kronik obcí bylo rámcově upraveno zá-
konem č. 80 z roku 1920, o pamětních knihách 
obecních, který byl upraven vládním nařízením 
z roku 1932 a až v roce 2006 byl schválen zákon č. 
132/2006 Sb., o kronikách obcí. Kroniku obce má 
vést každá obec, jedná se však o úkol, ne doslov-
nou povinnost, jde však o zanechání poučení bu-
doucím generacím. Nahlížet do kroniky může každý 
občan starší 18 let, dozor nad vedením kroniky je 
plně v rukou obce.
Kronikáři byli dříve velmi vážení občané obce, vzdě-
lanci, kteří chovali mezi spoluobčany velkou váž-
nost. Zaznamenávali především dění ve své obci, 
proto se pamětní knihy obecní, s rozšířením nabí-
dek informací, změnily na kroniky, které již zmiňo-
valy dění na okresech, v národě, později ve světě. 
Díky podrobným popisům místních událostí máme 
dodnes cenné záznamy pro podklady k románovým 
zpracováním a odtajnění historie obcí a měst.
Kronika je vzácná uctívaná kniha, nejlépe v celoko-
žené vazbě, měla by mít 150-250 listů (max. 400), 
listy jsou z nelinkovaného trvalého, nekyselého pa-
píru dle ČSN ISO 9706, aby byly zápisy zachované 
a postupně nedegradovaly. Stránky musí být očís-
lované, velikost listů 30 x 40 cm. Zápis má prostor 
ohraničený okraji, v horním okraji 3,5 cm, dolní 
okraj 4 cm, okraj na vnitřní straně 2,5 cm a vnější 
okraj 4,5 cm. Zápis musí být psán ručně, dokumen-
tárním inkoustem. Titulní list musí obsahovat da-
tum, od kterého do kterého roku jsou zápisy prová-
děny, kulaté obecní razítko a podpis starosty. V úvo-
du kroniky musí být životopis kronikáře a stručné 
dějiny obce, pro kterou byla kronika založena.
Platilo a platí, že kroniky mají trvalou hodnotu a spl-
ňují zákonné podmínky k prohlášení za archiválie. 
Dle zákona č. 499/2004 Sb. jsou kroniky součástí 
národního archivního dědictví.
Naše kronika, která byla založena díky starostovi 
panu L. Hanákovi dne 31.12.1961, obsahuje 386 
stran. V roce 1962 byla jmenovaná tzv. letopisecká 
komise, kterou vedl pan Jiljí Nedvědický, nar. 1891. 
Jednotliví členové měli rozdělené úkoly dle témat, 
které museli zpracovat s ohledem na minulost a vě-
novat se současnosti. 
Z důvodu své trvalé dokumentační hodnoty byly 
první i druhý díl kroniky na základě platného zákona 
jako důležité archiválie předány do archivu. Vedení 
našeho městyse zajistilo pořízení kompletní fotodo-
kumentace se zpracováním na přenosné medium, 
což je pro studium a manipulaci výhodné tím, že se 

nemusí chodit do archivu a manipulovat s těžkou, 
velkou knihou. Takto zpracovaná kronika je uložena 
na úřadu městyse.
V současné době je takto zpracovávaná, ve Státním 
archivu Znojmo uložená, kronika vedená od roku 
1900, psaná německy, která bude - časem přelo-
žena do češtiny - ojedinělým zdrojem informací 
o  dění ve Vranově nad Dyjí v první polovině 20. 
století.
Ve Státním archivu je uloženo několik dílů precizně 
vedené školní kroniky včetně třídních knih s počtem 
žáků, jejich absencí, prospěchem atd. Podařilo se 
najít i záznam o žáku německé školy - J. Schmidto-
vi, iniciátoru stavby Vranovské přehrady, jakým byl 
vzorným žákem...
Zvláště cenná je kronika farská, která je psaná la-
tinsky, německy a česky, již s datem po roce 1800. 
Je ale značně nepřehledná, protože jak kdo kroniku 
otevřel, tak do ní psal. Otec Marek přísně dodržuje 
nařízení a kroniku nepůjčí mimo faru, takže bádání 
je možné pouze pod střechou místní fary, což je vel-
mi časově a jazykově náročné. I tak tato kronika již 
vydala informace, které vedly k objasnění původu 
kapliček sv. Tekly, sv. Barbory, sv. Marie Třídubské 
a důvodu vzniku nového hřbitova.
Současná vranovská kronika je poslední léta poctivě 
vedená, včetně příloh, což jsou výstřižky z různých 
novin, které nesmí být součástí psané kroniky, kam 
se nesmí ani vlepovat fotky. Psaním kroniky je po-
věřená paní Kateřina Grundová, místní knihovnice, 
která po schválení strojově psané celoroční kroni-
ky ručně text přepisuje, protože má úhledné, čtivé 
písmo, což je hlavní předpoklad úspěšně vedené 
kroniky.
Již je přepsaná kronika za rok 2019, kronika za rok 
2020 je dokončena v tištěné formě a koluje k pře-
čtení mezi radními, kteří mají možnost text připo-
mínkovat. Po schválení se dá zápis z uplynulého 
roku k písemnému přepsání paní Grundové, která 
píše kroniku ručně dle všech platných regulí. Prů-
běžnému psaní z pohledu celosvětových událostí, 
dopadu na republiku a odrazu dění na úrovni naše-
ho městyse chronologicky po celý rok zpracovává 
a ústřižky z novin pořizuje MUDr. Alena Horná, která 
se snaží zajistit i tematickou fotodokumentaci.
Vedení kroniky je jedním z důležitých úkolů obce již 
po staletí, jen tak se můžeme dozvědět něco o sta-
rých, zašlých časech.    

MUDr. Alena Horná, 
místostarostka městyse

Vranovský
zpravodaj
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Vranovský
zpravodaj

HISTORIE POŠTOVNÍHO ÚŘADU VE VRANOVĚ NAD DYJÍ

Vranovská poštovní stanice se nacháze-
la v Leopoldově, t.j. části Vranova nad 
Dyjí v okolí dnešní benzinové pumpy, a to 
v domě č. 87, později byla pošta přeložena 
na Tržiště do domu č. 55. Nyní se poštov-
ní úřad nachází na Náměstí v domě č.p.19, 
a to v jednom z nejstarších domů ve Vra-
nově nad Dyjí, který byl původně radnicí, 
v zadní části domu směrem ke kostelu byla 
ve dvoře šatlava. 
Současná podoba nárožního domu vznikla 
kolem roku 1870, a to spojením dvou star-
ších objektů. Na indikační skice z roku 1824 
jsou na jedné parcele zobrazeny dvě oddě-
lené budovy, ale na skice z roku 1873 jsou 
budovy již propojené a zastřešené. Uvede-
né skicy jsou dostupné na portálu Moravského 
zemského archívu. Podle stáří vápenné omítky na 
kamenném a místy smíšeném zdivu, hlavně ale 
podle nálezu sgrafita v horní části stěny uličky, 
která vede ke kostelu, předpokládá se datum vzni-
ku budovy v druhé polovině 16. století.
Sgrafito je technika omítkové úpravy, největší roz-
květ této zdobné techniky byl v době renesance. 
Princip techniky spočívá v tom, že se nanesou dvě 
vrstvy různobarevné omítky, horní vrstva se ry-
tím odstraní a spodní vrstva pak kontrastuje jako 
zdobná dekorace. Spodní tmavá vrstva je obarve-
ná jemně mletým uhlím nebo popelem ze spálené 
slámy, červené sgrafito má svůj základ v cihlovém 
prachu. Někdy se postup zjednodušuje a do světlé 
omítky se proškrabují vzory, je to způsob jedno-
duchý, hodně starý, který byl použit na budově 

pošty, což potvrzuje stáří stavby.
Po dokončení opravy stěny, kterou odborně prove-
dl MgA. Zdeněk Kovářík pod dohledem památkářů, 
sgrafito nijak nevyniká, ale o to je cennější. Při 
náročné opravě, která trvala skoro dva roky, přes 
jednu zimu, protože musel být dodržen postup 
snímání překrývajících se vrstev, byly provedeny 
odsolovací zábaly soklových partií. Doplnění de-
fektů bylo provedeno materiálem, který byl složen 
na základě receptury, jež vycházela z průzkumu 
složení původních vrstev. Šlo o velmi náročný 
a složitý proces restaurování zdiva, provedený 
však odborně a ke spokojenosti památkářů, měs-
tyse i České pošty, která je správcem budovy. Po 
složitém jednání Česká pošta přistoupila na po-
žadavek uskutečnění záchrany vzácné památky 
sgrafita na budově č.19, a to financováním akce 
v plném rozsahu cca 200.000 Kč. 
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Tisková oprava
V minulém čísle Vranovského zpravodaje bylo v článku Každá hůl má dva konce… v části Tyfus-skvrnitý tyfus 
uvedeno „I Karel Čapek zemřel 30.4.1947 v koncentračním táboře na tyfus“.  Na základě reakce pozorného 
čtenáře bychom chtěli uvedenou informaci opravit. Ve skutečnosti šlo o Josefa Čapka, který zemřel na skvrnitý 
tyfus v koncentračním táboře Bergen-Belsen, ale pravděpodobně ve dnech 13.-15.4.1945, tedy těsně před 
osvobozením tábora britskými jednotkami. Vzhledem k tomu, že se tělesné pozůstatky Josefa Čapka nikdy 
nenašly, probíhalo řízení o prohlášení za mrtvého, kdy na konci roku 1948 bylo stanoveno úřední datum jeho 
úmrtí na 30.4.1947.
Karel Čapek zemřel ve svých 48 letech na plicní edém dne 25.12.1938 v Praze.
Redakce se za chybu čtenářům omlouvá.

V archívu stavebního úřadu Vranova nad Dyjí byl 
nalezen dokument, datovaný 13.4.1992, kdy při 
opravě této budovy a sekání elektřiny bylo odha-
leno sgrafito. Byli přivoláni památkáři, za obecní 
úřad pan Tomáš Motka, za stavební úřad pan Mi-
lan Tihlařík a za Okresní správu pošt pan Vítězslav 
Krejčí. Byl stanoven termín do 21.4.1992, aby byly 
zjištěny finanční možnosti pro záchranu této pa-
mátky. Finance se bohužel nesehnaly, a tak tato 
stěna až do roku 2019 zůstala nevzhlednou sou-
částí náměstí.
Dokladem z 14.11.1957 č.j. 147/57 bylo Radou 
MNV ve Vranově nad Dyjí, zastoupenou F. Haitem, 
a předsedou MNV panem Hospodkou stvrzeno, že 
do roku 1945 budova sloužila jako úřadovna obce 
a v květnu 1945 byla budova převedena pro úče-
ly Národního výboru, konfiskace tedy provedena 
nebyla.
Šestistránková smlouva, podepsaná Vavřínem 
Sklenářem a Petrem Benešem, byla poslána Fi-
nančnímu odboru ONV ve Znojmě. Ředitelství pošt 
dne 7.11.1947 zaslalo MNV ve Vranově nad Dyjí 
nájemní smlouvu ve výši 5.000 Kč na rok se splat-
ností předem. Současně poštovní úřad vyzýval 
obec Vranov nad Dyjí k naléhavé opravě schodů, 
které vedly na poštu a opravě podlah. Dopis končí 
pozdravem „Za presidenta!“  
13. prosince 1949 Stavební telefonní správa za-
vedla provizorně telefonní linku do budovy č.21, 
toho času budova MNV.
V roce 1951 byla dokončena stavba autobusové 
čekárny (Formosy) a pošta se měla přestěhovat do 
těchto prostor. Krajský poštovní inspektorát však 
stanovil takové podmínky, které předseda MNV 
pan Roman Watzinger pokládal za nevýhodné, 
na smlouvu nepřistoupil a s pozdravem “Pětiletce 
ZDAR!“ nabízenou smlouvu odmítl.
Od 1. června 1954 byla zrušena požární zbrojni-

ce, umístěná ve dvoře, a tyto prostory si pronajal 
Stavební podnik, který zde měl skladiště materiálu 
a nářadí. K budově se chovali značně nešetrně, 
dokonce v září 1954 vyvrátili před vraty rohový 
kámen, což je historický chráněný prvek. Tajemník 
MNV J. Rytíř za toto udělil pokutu a kámen musel 
být opraven a navrácen.
V srpnu 1955 byl v budově zahájen provoz OB-
NOVY. 
Od 1.10.1955 přestal Okresní poštovní úřad pla-
tit Vranovu nad Dyjí nájem, budova chátrala, WC 
nefungovala a obec neměla na opravu budovy 
finanční prostředky. Jediné řešení bylo převést 
budovu č. 19, včetně pozemků p.č. 50 a 67, pod 
Krajskou správu spojů, což se ke dni 30.12.1957 
podařilo.
V roce 1991 Vranov nad Dyjí jednal s Jihomorav-
ským ředitelstvím spojů o navrácení domu č.19  
a přilehlých parcel, věc ale nebyla do roku 1999 
dořešena, kdy vedení obce a zastupitelstvo roz-
hodlo, že o budovu již ze strany obce není zájem, 
a tak budova, která je zapsaná v ústředním sezna-
mu kulturních památek ČR, nadále zůstala majet-
kem České pošty.
Do současné doby již proběhlo několik pokusů 
o zrušení zdejší pobočky pošty, z iniciativy staros-
ty, který vždy argumentuje nutností služeb široké 
rekreační oblasti, se existence tohoto úřadu dosud 
daří zachovat.
Každý ze starých Vranováků má nezapomenutelné 
vzpomínky spojené s místní poštou, panem Filou, 
doručovatelkou Gustinkou Benešovou, která poštu 
nejen přinášela, ale ochotně odnášela i korespon-
denční lístky v ceně 30 hal. Byla to idylická doba 
dobrých mezilidských vztahů bez mobilů a vymo-
žeností techniky, kdy člověk člověku byl pomoc-
níkem.

MUDr. Alena Horná, místostarostka městyse

Vranovský
zpravodaj
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