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PAMĚTNÍ KÁMEN K OPRAVĚ SERPENTIN
U příležitosti dokončení rekonstrukce silnice II/398 Vranov nad Dyjí 

průtah - náměstí byl letos jako upomínka na první zbudování dlážděné 
cesty v roce 1806 a uvedenou opravu serpentin v roce 2011 osazen 
kámen s pamětní deskou v zatáčce u vyhlídky. Na pamětní desce je 
uvedeno - OB VIAM RUPES PANDENDO STRATAM COMITI STANISLAO 
MNISZEK GRATI FRAINENSES ANNO 1806 (Za dlážděnou cestu vinou-
cí se skalami děkují hraběti Stanislavu Mniszkovi vděčni Vranovští roku 
1806). Dále jsou zde uvedeny údaje k opravě serpentin v roce 2011  
- zahájení akce, doba a délka stavby, finanční náklady a realizační firma. 
Pohled z této serpentiny - „Vyhlídky zamilovaných“ je jeden z nejhezčích 
na Vranov. Zastavuje se zde spousta lidí a kochá se pohledem na zámek 
a celé okolí. Proto jsme tady nechali na náklady obce zbudovat odstavné 
stání pro vozidla. Letos byl instalován odpadkový koš a květináč s lavič-
kou pro pohodu těch, kteří toto místo navštíví. S myšlenkou a realizací 
zatraktivnit toto místo přišla paní doktorka Horná.  

     /Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse/

ZLATÝ ERB - SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY A ELEKTRONICKÉ SLUŽBY MĚST A OBCÍ
Začátkem letošního roku jsme se s novými webovými stránkami městyse Vranov nad Dyjí zúčastnili  

15. ročníku prestižní soutěže Zlatý erb. Cílem této soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální 
veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům s využitím inter-

Z úřadu Městyse
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NEJLÉPE OPRAVENÁ KULTURNÍ PAMÁTKA - KAPLIČKA OD JELENOVA MLÝNA 
Rada Jihomoravského kraje vyhlásila VI. ročník soutěže 

„Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kra-
je v roce 2012“. Do kategorie drobných staveb, kam patří 
lidové stavitelství, kapličky, zvoničky, boží muka, poklony 
apod., městys přihlásil kapličku, která stojí na rozcestí 
silnice vedoucí z Vranova do Lančova. Původně stávala  
u Jelenova mlýna, který byl zatopen stavbou přehrady. 
Je potěšitelné, že „kaplička od Jelenova mlýna“ se umís-
tila na prvním místě a vítěz byl oceněn 50 tisíci koruna-
mi. Poděkování patří všem těm, kteří prostřednictvím SMS 
zaslali svůj hlas této stavbě. Svědčí to také o tom, že se 
dokážeme spojit a jsme patřičně hrdi na to, co nám tady 
zanechali naši předkové. Zajímavostí také je, komu byla 
tato boží muka zasvěcená. Naše zastupitelka paní MUDr. 
Alena Horná pracně sehnala informace k této památce. Na 
jejich základě nechala vyrobit a darovala do této poklony 
plastiku zasvěcenou Panně Marii Třídubské. Autorem ša-
motové plastiky je akademický sochař Zdeněk Maixner.                                         
                                                       /Ing. Lubomír Vedra/

Kulturní okénko

netu a ostatních elektronických médií a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích 
České republiky.

Za Jihomoravský kraj bylo přihlášeno celkem 18 obcí, mezi kterými se naše webové stránky umístily 
na 4. místě, bohužel jen se ztrátou 0.1 bodu oproti místu třetímu. Celkově byly stránky velice dobře 
hodnoceny jak po stránce grafické, tak po stránce technické a věcné (úřední deska, povinně zveřejně-
né informace atd.).

Získali jsme také cenu veřejnosti - tím bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás v hlasování pod-
pořili. Vhodným výběrem technického partnera v oblasti webhostingu webové stránky získaly jako 
jedny ze sedmi z celé České republiky zvláštní cenu sdružení CZ.NIC na podporu nových technologií  
IPv6 a DNSSEC.                                                                                                 /Ondřej Bednařík/

VRANOVSKÉ POSVÍCENÍ
Letošního vranovského posvícení využili členo-

vé Sboru dobrovolných hasičů ve Vranově n/D.  
k předání ocenění a vyznamenání svým aktivním 
členům.

Hasiči v souladu se zákonnými předpisy a po-
třebami občanů a celé společnosti vyvíjejí aktiv-
ní činnost zaměřenou na ochranu životů, zdraví 
a majetku před požáry, jejich následky a před 
jinými nehodami. Při plnění tohoto svého poslá-
ní nasazují vlastní zdraví i život, obětují mnoho 
ze svého soukromí ve prospěch všech. Za to si 
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zaslouží uznání společnosti, ale také ocenění. 
Čestné uznání Okresního sdružení Hasičů Čech 
Moravy a Slezska převzali David Pospíchal, Radek 
Tušar, Karel Vlček a Marta Miklíková. Medaili Za 
příkladnou práci udělilo sdružení Janu Maurerovi 
a Jaroslavu Štanclovi (roč. 1977), Pavlu Taschovi 
a Lukáši Tomalovi. Významné ocenění - Medaili  
za zásluhy - převzal Libor Miklík a Luboš Myna-
řík. Za mimořádné výsledky v činnosti a oceně-
ní dlouholeté aktivní práce bylo Josefu Skůpovi 
předáno Čestné uznání Krajského sdružení hasi-
čů. Vyznamenání Medailí sv. Floriána se dostalo 
Jaroslavu Štanclovi (roč. 1956). Za dlouholetou  

a stále aktivní činnost bylo poděkováno panu Jaroslavu Štanclovi (ročník 1931). I přesto, že  
2. června 2013 bylo sluníčko schováno za deštivými mraky a hosté se i s dechovou hudbou Boršičan-
ka museli uchýlit do krytých prostor Zámeckého hotelu, úsměv na tváři všech přítomných nevymizel. 

Ať jsou kroky našeho sboru dobrovolných hasičů řízeny i nadále tím nejjednodušším heslem.
Kdo chce - hledá způsoby, kdo nechce - hledá důvody. 

Vždyť konat dobro, sloužit společnosti, pomáhat trpícím, klenout duhu v lidských srdcích, šířit 
upřímné bratrství bez zášti a přetvářky, to je největší příkaz dějin hasičstva - a v tom tkví celá  
myšlenka činnosti hasičů.                                                                                  /Marta Miklíková/

VÝZVA OBČANŮM VRANOVA!
Prosím občany Vranova, kteří mají doma jakékoliv fotografie či dokumenty týkající 

se dění ve Vranově v minulosti, aby vše zapůjčili pro účely zpracování historie. Vše  

v pořádku vrátím. Ponechte prosím na Turistickém informačním centru u paní 

Matulové. Děkuji za pochopení.                                         /MUDr. Alena Horná/
!?

Vranovský
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ZAHÁJENÍ VÝSTAV NA STÁTNÍM  
ZÁMKU VE VRANOVĚ 

Dne 6. 6. proběhlo zahájení výstav Státní-
ho zámku Vranov nad Dyjí. Výstava čínského 
lidového umění „Barevný svět“ s podti-
tulem fantazie a vytříbenost. Výstava 
černobílých fotografií renomované autorky 
Jarmily Kocourkové - v galerii Thayana. Ob-
razy renomovaného malíře Milivoje Husáka  
- v zámecké kapli.

Ze školních lavic

ADDED VALUE - předání cen ze soutěže, které se zúčastnilo 8 základních škol. Smyslem 
soutěže bylo zvýšení ekologického povědomí žáků na základních školách. Projekt Znojemského 
regionálního rozvoje, o.p.s.                                                        /Ing. Samir Maloula/

POZVÁNKA 
9. - 11. 8. Vranovská pouť - hraje Květinka, Vicomt, ohňová show, Šohaji, nejmenší slovácká 
dechovka, lidový vypravěč Jožka Černý z Hodonína.

17. 8. Galavečer sektu - výlov sektu ze dna Vranovské přehrady. Hudební produkce na podiu 
na pláži a výstava osobních vozů.

31. 8. MUSICA SACRA - přeshraniční koncert duchovní hudby v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
ve Vranově nad Dyjí - vystoupí dětský kytarový sbor Vrančata ze Základní školy Vranov n/D. pod 
vedením Mgr. Kateřiny Sigmundové, Musica Coeli, pod vedením Bc. Ivo Prchala, který je zároveň 
varhaníkem v místním kostele, a dále vystoupí několik sborů z Rakouska.

8. 9. Spanilá jízda pro seniory na turistickém kolovém vláčku
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Jaro probíhalo ve škole ve 
znamení několika zajímavých 
akcí. V pátek 12. dubna vystou-
pili někt eří naši žáci a učitelé 
se svým hudebním programem 
v Zámeckém hotelu při příle-
žitosti Zahájení 80. rekreační 
sezony. 

Členové tanečního a kytaro-
vého kroužku společně s další-
mi žáky a pedagogy vystoupili  
v neděli 21. dubna 2013 se 
svým programem na akci Od-
poledneve Vratěníně. Reprezentovali tak nejen naši školu, ale tentokrát i Vranov nad Dyjí. 
Při této příležitosti se za velkého zájmu veřejnosti prezentovalo i dalších 8 obcí.

Ve středu 24. dubna jsme pro naše žáky zorganizovali zájezd do Prahy na muzikál 
Kapka medu pro Verunku. Dále se děti podívaly na Staroměstské náměstí a slavný Orloj.

Vranovský
zpravodaj
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V pátek 3. května jsme opět po roce měli možnost zhlédnout představení záchranné stanice 
dravců a sov Ikaros. Vzhledem k nepříznivému počasí se vše odehrálo v tělocvičně naší 
školy. K vidění byli draví ptáci a několik zajímavých exotických živočichů.

9. a 10. května na naší škole probíhaly v rámci environ-
mentální výchovy projektové dny na téma Světové oceány. 
Žáci se seznamovali s touto problematikou nejrůznějšími 
zajímavými formami, nakonec zpracovali ve skupinkách 
výstupy, které prezentovali na společném shromáždění.
Žáci kytarového a tanečního kroužku rovněž úspěšně repre-
zentovali naši školu na oslavě Dne matek, který se konal 
v neděli 12. května v sále Zámeckého hotelu. Přítomné 
maminky potěšil svou recitací i Martin Grund, žák 8. ročníku. 

/Mgr. Zdeňka Černošková/
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SPORT 

Letos na jaře byly pro naše žáky zorganizovány tři sportovní akce: turnaj v softtenisu, tradiční kuličkiáda 
a závěrečný florbalový turnaj. Podrobnosti, výsledky a fotografie najdete na našich webových stránkách  
www.zsvranov.zde.cz.                                                                                     /Mgr. Lubor Durda/

Z činnosti školní družiny

V červnu jsme se v družině zabývali programem, 
který rozvíjel sociální dovednosti dětí v rám-
ci prevence rizikového chování.

Jednalo se o příběhy ze zahrady, kde žily samé 
kočky. Ty prožívaly společná dobrodružství a řešily 
své každodenní starosti a úspěchy. 

V úvodním setkání se děti seznámily s Kočičí za-
hradou, s hlavními hrdiny příběhů a také si samy 
nakreslily jednotlivé kočky podle charakteristik.

Postupně jsme se dotkli většiny důležitých té-
mat, se kterými děti přicházejí do kontaktu, přiblí-
žili jsme si dovednosti, které děti získávají pro svůj 
život, aby se cítily dobře.

Povídali jsme si o tom, co je to být šťastný  
a také o tom, jak můžeme odmítnout to, co neznáme  
a čeho se bojíme. Vysvětlili jsme si, co je to strach, 

proč a jak vzniká a jaké má podoby. Povídali jsme si i na smutné téma - téma ztráty blízkého člověka  
- snažili jsme se pochopit, že některé situace nemůžeme ovlivnit. Mluvili jsme o tom, co se může stát, 
když někdo někoho podvede, nejedná čestně, zároveň jsme řešili, proč není dobré lhát a mstít se.

Vyprávěli jsme si o kamarádství, jak je dobré vzájemně spolupracovat a pomáhat si. Je fajn, když 
máme kamaráda nebo kamarády, o nichž víme, že nám rádi pomohou, když se ocitneme v těžké situaci.                                                                        

/Dagmar Hromadová/
EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 22. ZÁŘÍ 

Nevytahuj auto, táto, když to není nutné. Pře-
ce nechceš, aby děti byly z toho smutné. Není ale 
jednoduché, vysvětlit to tátovi. Zkus to, pak nám 
o tom povíš, co ti na to odpoví. Nechte občas auta 
doma, zvláště když je hezky. Vezměte si kolo nebo 
koloběžky nebo běžte pěšky. Zkuste to i autobu-
sem, vlakem nebo lodí. Kdo chce ale pevné zdraví, 
často pěšky chodí.

Koncem května do Vranova nad Dyjí zavítali 
členové Českého klubu velocipedistů. Vranov nad 
Dyjí využili jako jednu z etapových cílů tréninkové-
ho přesunu z Prahy na Mistrovství světa historic-
kých kol ve Veselí nad Moravou.“

16. - 2
2. ZÁŘÍ

Vranovský
zpravodaj
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DEN MATEK
Oslava Dne matek proběhla 

v letošním roce v Zámeckém 
hotelu dne 12. května. Pro 
maminky, babičky i prababičky  
byl slavnostně připraven sál. 
Ke kávě děti z mateřské ško-
ly napekly spolu s učitelkami 
zákusky. Netradičně byl pojat  
i program dětí z mateřské školy.  
V roli manekýnek a manekýnů 
módní přehlídku doplnily svou 
básničkou. Společně si pak za-
zpívaly za doprovodu harmoni-
ky. Milým dárkem pro maminky 
byly živé květiny, které si pro ně 
děti samy zasadily. Děkujeme 
všem, kteří se podíleli na zabez-
pečení této akce a zejména pak 
vedení Zámeckého hotelu za 
vstřícnost při její realizaci.

/Iva Mahrová/

Mateřská škola

DEN DĚTÍ
Dne 8.6. proběhl Dětský den na sportovním hřišti. Hry, lano, střílení ze vzduchovky. Děti se mohly 

svézt na koních a na závěr si zahrály fotbal s maminkami, který skončil remízou 4:4. 

Vranovský
zpravodaj

-9-



Vranovský
zpravodaj

HOBBY ZÁJEZD 
Dne 18. 5. se nejen vranovští občané zúčastnili jednodenního zájezdu na zahrádkářskou 
výstavu HOBBY České Budějovice. Vypravili jsme autobus naplněný 50 „výletníky“ a vzhle-
dem k pěknému počasí jsme si zájezd náležitě užili.

/Petra Matulová/

JAK SE POVEDLO „ZAHÁJENÍ 80. REKREAČNÍ SEZÓNY“
Akce s názvem „Zahájení rekreační sezóny na Vranovsku“ se stává již tradicí. Na popud ně-

kterých subjektů působících v cestovním ruchu bylo letos „zahájení“ pojato poněkud v jiném 
duchu. Snahou bylo připravit různé akce i pro občany Vranovska a především přilákat do naší 
rekreační oblasti další návštěvníky. Vzhledem k výročí zahájení rekreace na přehradě se celá 
akce nesla v duchu jubilejní 80-ky. Proto mnoho subjektů poskytovalo své služby jen za 80 Kč 
(slavnostní menu v restauracích, ubytování, vstupné do muzeí a historických objektů, jízdné na 
lodích), některé služby byly dokonce zdarma (vycházky s certifikovanou průvodkyní NP Podyjí, 
jízdy turistickým vláčkem, rybolov na rybníku U Jejkala). 

Vlastní slavnostní zahájení proběhlo v pátek 12. dubna v Zámeckém hotelu. Na zákla-
dě podnětu podnikatelů zde byli letos poprvé oceněni ti, kteří se velkou měrou zasloužili  
o rozvoj cestovního ruchu na Vranovsku. Oceněn byl dlouholetý kastelán vranovského 
zámku - pan  Karel Janíček, doyen vranovských ubytovatelů - pan Zdeněk Kirsch a nej-
déle sloužící kapitán vranovské lodní dopravy – pan František Žáček. Jistě se najdou 
i další, kteří mají velký podíl na rozvoji rekreace v regionu, a ti budou určitě ohodnoceni při 
dalších příležitostech.

Pro zájemce o historii přehrady byla připravena beseda s autorem knihy „Vranovská přehrada“, 
panem Miroslavem Vaňkem. Beseda účastníky zaujala a mnozí z nich diskutovali s autorem ještě 
dlouho po skončení prezentace.

Víkendový program “zahájení sezóny“pak skýtal návštěvníkům Vranovska mnoho možností jak 
příjemně strávit jarní víkend. Pestrý program oceňovali jak cizí návštěvníci, tak i místní obyvatelé.
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             VRANOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2013 
V červenci a srpnu 2013 se v interiérech a ve venkovním areálu vranov-
ského zámku uskuteční již XXXI. ročník Vranovského kulturního léta. 
Jeho spolupořadateli jsou Národní památkový ústav - správa Státního 
zámku Vranov nad Dyjí a Městys Vranov nad Dyjí. Kulturní léto nabízí 
následující program. 

Sobota 6. července
Populární jihomoravská kapela EMINENT HRAJE SWING, JAZZ, 
BEAT A BLUES. Místo - první nádvoří zámku. 
Začátek v 19.30 hodin. Vstupné 120,- Kč. 
Úterý 9. července
SAKRAPES. Koncert americké a české country hudby a bluegrassu. 
Místo - první nádvoří zámku. Začátek v 19.30 hodin. Vstupné 120,- Kč. 
Pátek 12. července
ROMAN HORKÝ A POZDNÍ SBĚR plus KAMELOT V LEGENDÁR-
NÍ SESTAVĚ. Trampbluesové setkání. Dvojkoncert. Místo - první 
nádvoří zámku. Začátek 19.30 hodin. Vstupné 220,- Kč. 
Čtvrtek 18. července
KONCERT VÍTĚZŮ LETNÍ ŠKOLY BAROKNÍ HUDBY za doprovodu THE CZECH ENSEMBLE 
BAROQUE ORCHESTRA (pořad IX. ročníku „Znojemského hudebního festivalu“). 
Začátek v 19.30 hodin. Místo - první nádvoří zámku. Vstupné 100,- Kč / 70,- Kč.

Středa 24. července
MILENKA ZA DVEŘMI aneb Tahat čerta za ocas. Komedie o tom, jak řešit manželský spor, 
jestliže je k dispozici spolehlivý zaměstnanec. HOFFMANNOVO DIVADLO UHERSKÉ HRADIŠTĚ. 
Místo - první nádvoří zámku. Začátek v 19.30 hodin. Vstupné 120,- Kč.

Pátek 2. srpna
Komorní sbor ENSEMBLE VERSUS. Koncert renesanční duchovní hudby 16. století. 
Místo - zámecká kaple Nejsvětější Trojice. Začátek v 19.30 hodin. Vstupné 120,- Kč.

Dle ohlasu podnikatelů a dalších subjektů celá akce velmi kladně zapůsobila na zvýšení ná-
vštěvnosti v termínu, kdy obvykle do regionu zavítá minimum hostů. 

Závěrem mi dovolte, abych jménem organizátorů akce poděkoval Sdružení pro rozvoj  
a obnovu obcí Vranovska a Městysu Vranov nad Dyjí za významnou podporu. Velký dík 
však patří i všem dalším subjektům, které se aktivně podílely na víkendovém programu  
a poskytly své služby návštěvníkům naší rekreační oblasti. Většina těchto subjektů projevila 
ochotu zúčastnit se i dalších podobných akcí v příštích letech.

Letošní „zahájení sezóny“ bylo svým rozsahem podstatně větší než v předchozích letech, 
avšak lze konstatovat, že se celá akce povedla. I když vše nebylo bezchybné, určitě se mnoho 
nedostatků podaří do příštího roku odstranit. V roce 2014 totiž bude Vranovská přehrada slavit 
80 let od dostavby a toto výročí by se dalo opět využít ke zviditelnění Vranovska.

Dovětek: 
Rád bych vysvětlil ještě jednu věc, která se v souvislosti s výročími často plete. V roce 1934 

byla přehrada oficiálně dokončena a začala zde 1. rekreační sezóna. Teprve po roce však 
„oslavila“ 1. výročí od dostavby. Stejně tomu tedy je i s 80. sezónou (probíhá v roce 2013)  
a 80. výročím od dostavby (rok 2014).                                              /Jaroslav Ryšavý/

Vranovský
zpravodaj
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TŘI MIMOŘÁDNÉ BOHOSLUŽBY V KAPLI  
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE NA ZÁMKU

Kromě pravidelných prázdninových bohoslužeb na 
Vranovské přehradě, které bývají vždy v pondělí od 
1. 7. do 12. 8. 2013 v 19:30 na střeše restaurace Šti-
ka, je zde oproti minulým letům mimořádná novinka 
pro vranovské i letní návštěvníky. Jsou připraveny tři 
bohoslužby v kapli Nejsvětější Trojice na zámku, a to 
v neděli 14. a 21. července a v neděli 29. září vždy 
v 18:00. Pro milovníky varhanní hudby je pozváním 
i to, že účast přislíbil vranovský varhaník Ivo Prchal. 

PUTOVNÍ POHÁR HUDEBNÍHO FESTIVALU 
MUSICA SACRA VE VRANOVĚ

Jistě již většina našich čtenářů zachytila informaci, 
že v sobotu 31. 8. se bude konat ve Vranově nad 
Dyjí mezinárodní hudební festival duchovní hudby  
s názvem MUSICA SACRA. Tento putovní festival má 

Úterý 6. srpna
Divadelní představení na motivy francouzské pohádky KRÁSKA A NETVOR v podání PRAŽSKÉ-
HO HERECKÉHO SOUBORU MARKA DOBRODINSKÉHO. Místo - interiéry prvního návštěvnického 
okruhu zámku. Určeno pro rodiny s dětmi. 
Začátky v 19, 20, 21 a 22 hodin. Vstupné 130,- Kč / 80,- Kč. Předchozí rezervace nutná!!! 

Čtvrtek 8. srpna  
Recitál populárního rockového zpěváka, kytaristy a textaře VLADIMÍRA MIŠÍKA. Místo - první 
nádvoří zámku. Začátek v 19.30 hodin. Vstupné 120,- Kč. 

Čtvrtek 15. srpna
HONZA BROŽ A DEVÍTKA. Koncert jemného konzervativního folku populární litvínovské kapely. 
Místo - první nádvoří zámku. Začátek v 19.30  hodin. Vstupné 120,- Kč.

Čtvrtek 22. srpna
SPIRITUÁL KVINTET. Koncert jedné z nejvýznamnějších českých folkových skupin, která 
působí na hudební  scéně již od roku 1960. Místo - první nádvoří zámku.
Začátek v 19.30 hodin. Vstupné 120,- Kč.

U pořadů v interiérech je počet posluchačů omezen. Telefonické objednávky vstupenek na pokladně zámku 
(tel.: 515 296 215) a na Infocentru ve Vranově nad Dyjí  (tel.: 515 296 285), objednávky mailem na adresu  
www.zamek-vranov.cz. Změna programu vyhrazena!                                           /Mgr. Miroslava Janíčková/

PŘIPOJÍTE SE I VY?
V pondělí 19. srpna bude už po dvanácté zahájena ve Vranově nad Dyjí pěší pouť na Vele-
hrad. Vše začne ve tři hodiny odpoledne ve vranovském kostele Panny Marie Nanebevzaté mší 
svatou s požehnáním pro poutníky. V posledních letech se stalo tradicí, že poutníky pozdraví 
pan starosta Lubomír Vedra. Přicházejí se s nimi rozloučit i další Vranováci. Sto padesát dva 
kilometry ujdou poutníci za šest dnů a na Velehradě se potkají s dalšími, letos již sedmnácti 
proudy poutníků, kteří vycházejí z jiných míst. Letos je pouť obzvláště významná, protože 
si naše země připomíná 1150. výročí od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. Na  
www.TV-mis.cz můžete zhlédnout záznamy z předchozích ročníků této pouti. V posledních letech 
vychází z Vranova většinou 8 - 9 desítek lidí. Připojíte se i vy?

FATYM
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již mnohaletou tradici a hostila ho místa, jako například 
Vídeň, Bratislava, Třebíč atd. Každoročně má tento festival 
několik zastavení a je pro nás velkou poctou, že tentokrát 
budeme hostiteli právě my.

Ve čtvrtek 6. června 2013 se konal tento festival v klášter-
ním chrámu v Gerasu. Zástupci Vranova při této slavnostní 
příležitosti převzali putovní pohár festivalu a přivezli jej do 
Vranova. Vše bylo provázeno velmi krásnou atmosférou  
a zaznělo i pozvání a pozdrav z Vranova. Tento pohár si 
do 31. srpna můžete prohlédnout v prostorách Státního 
zámku Vranov n/Dyjí.

O tom, že festival je jedinečnou a mimořádnou událostí, 
se účastníci z Vranova mohli přesvědčit nejen při vystou-
pení jednotlivých sborů, ale i při následném rautu, kdy  
v mezinárodním přátelském ovzduší docházelo k vzájemné-
mu sdílení hodnot i pohledů nejen na duchovní hudbu, ale  
i v oblasti jiných témat. Již předem patří velký dík všem, kteří 
se podílejí na této pro Vranov i jeho okolí zcela ojedinělé 
události. Na fotografii na str. 12 zleva Ladislav Šabacký, sbor 
Jaroměřice n/Rokytnou, M. Dunda (farář Vranova), A. Brandtner (farář rakouské obce Langau)                            

/P. Marek Dunda/

NOC KOSTELŮ
Již potřetí se náš farní kostel Nanebevzetí Panny Marie zapojil v pátek 24.5. do celorepublikové 
akce Noc kostelů. Večerní program uvedli a návštěvníky přivítali P. Marek Dunda a starosta 
městyse Lubomír Vedra. Pak se hosté prostřednictvím Zuzany Solařové dověděli o historii místa 
i kostela, mohli se podívat i do prostor běžně nepřístupných. Dalším bodem programu byla 

již vloni velmi vítaná prohlídka varhan, kterou 
měl na starosti varhaník Ivo Prchal. I letos měli 
návštěvníci o ni veliký zájem. Následoval asi 
hodinový varhanní a houslový koncert prove-
dený třemi nadějnými mladými hudebníky: Ivo 
Prchalem, Lenkou Kolmanovou a Annou Vrškovou.  
Třešničkou na dortu bylo letos komentované 
promítání obrazové dokumentace z nedávných 
oprav interiéru kostela v letech 2009 - 2011, 
které celý program uzavřelo. Škoda, že se Noci 
kostelů účastní tak málo vranovských obyvatel, 
návštěvníci byli většinou přespolní, vždyť místní 
by se měli zajímat o historii místa, kde žijí.              
                                  /Zuzana Solařová/

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V měsíci dubnu, květnu a červnu oslavili svá významná životní jubilea (60, 70, 80 let) 
tito naši občané: Jana Bočková, Libuše Kourková, Pavel Krajíček, Josef Janigáč, Mária Maurerová,  
Cyril Plachý a Štěpánka Rytířová. 
Krásné 91. narozeniny oslavila v květnu paní Marie Prodělalová. 
Potěšeni jsme byli z narození miminka Karolíny Klimešové a Viktorie Poláčkové. 
Všem oslavencům blahopřejeme.

Rozloučili jsme se s Albertem Štefkem, Olgou Uhlířovou a Antonínem Kříčkem.   
/Marta Miklíková/

Vranovský
zpravodaj
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Vážení občané Vranova!
„80. rekreační sezóna na Vranově“ - hlásají titulky v regionálních novinách a je této události věnována 

velká pozornost. Jistě zaslouženě. Komu z nás, Vranováků, jsou ale známé skutečnosti, které se před  
80 lety udály a jsou nedílnou součástí historie Vranova?

BOŽÍ MUKA OD JELENOVA MLÝNA
Za nádherného počasí dne 25. května 1933 se konala povznášející slavnost posvěcení Božích muk 

na silnici k přehradě, kterou provedl velevážený pan kooperátor páter Lang. V 16 hodin po májové po-
božnosti se vydal od kostela na impozantní průvod obyvatel Vranova a okolí. V čele průvodu šel spolek 
veteránů s vlajkou a hudbou, za nimi dobrovolní hasiči pod vedením hejtmana Rudolfa Pátera, dále 
následovala skupinka chlapců ze sirotčince, kteří nesli nově zrestaurovaný obraz Panny Marie Třídubské, 
slavnostní průvod byl po stranách lemován dívkami v bílých šatech. Průvod byl doprovázen mnoha vě-
řícími. V kostele po vysvěcení obrazu pronesl pan farář Lang hluboce procítěnou řeč o významu Panny 
Marie. Jeho srdečná slova zanechala ve všech přítomných hluboký dojem.

Za přeložení Božích muk a jeho hladký průběh se velice zasloužil radní pan Josef Steinbrecher starší, za 
což mu projevili vranovští občané vřelý dík. Zmíněná Boží muka pocházejí z 18. stolení a stála původně 
u Jelenova mlýna. Díky velké umělecké kvalitě tato malá stavba je již léta chráněna památkovou péčí, 
a proto musela být správou přehrady přenesena na nové, krásné, vysoko položené místo, které mohou 
vidět tisíce návštěvníků putujících buď k hřbitovu, nebo k přehradě. V základním kameni památky byly 
správou přehrady zazděny obecní a přehradní dokumenty.

Znaimer Wochenblatt, 30. Mai 1933 - článek pořízen z časopisu Znojemský týden uložený v Okresním 
archivu Znojmo. Za pomoc při překladu patří dík Lence a Otakaru Babůrkovým. Poděkování patří i ba-
bičce Hanouskové, 91 leté občance z Lančova, která má uchované jasné vzpomínky na život v této době 
a ráda je poutavě povypráví. 

Poklona vystavěna v r. 1754 je vzácnou a uctívanou památkou. Jde zřejmě o součást poutní cesty do 
kostela Panny Marie Třídubské v Rakousku, který byl stavěn v r. 1744. Poutě se konaly nepřetržitě a to  
i v době, kdy platil císařský zákaz poutí, který vydal císař Josef II. v rámci svých reforem, které platily 
po celou josefínskou dobu od r. 1784 - 1850.

Podle legendy těžce nemocný koželuh Matyáš Weinberg, žijící nedaleko města Hornu prosil Pannu Marii 
za své uzdravení. Ta jej vyslyšela, koželuh se uzdravil a jako poděkování vytvořil z vosku Pietu - Pannu 
Marii s Ježíšem sňatým z kříže. V r. 1656 voskovou sošku koželuh umístil na starý, rozeklaný trojkmenný 
dub. V r. 1680 do mohutného dubu uhodil blesk, strom vyhořel a ze zbytků stromu byl postaven oltář, 
který se stal základem kapličky, později kostela a v r. 1957 byl kostel povýšen na papežskou basiliku. 
Poklona - je název pro drobné církevní stavby s vnitřním výklenkem, bez oken, postavené volně v kraji-
ně, nebo u cest. Naše stavba byla původně součástí Jelenova mlýna, který stál asi 500m před základy 
přehradní zdi a před zatopením byl vykoupen. Rodina za získané peníze z odprodeje postavila velkou vilu 
na cestě k zámku - Jelen. Správa stavby přehrady rozhodla Boží muka zachránit a byl vypracován projekt 
na přemístění této barokní církevní památky.

Autorem projektu byl Ing. Lossman Karel 1891 - 1978. Jeho dcera, doktorka historie Dr. Jiřina Med-
ková ještě žije, těší se velmi dobrému duševnímu zdraví a náš pan starosta Ing. Vedra měl to štěstí se 
s ní osobně setkat a získat nesmírně cenné materiály týkající se této unikátní stavby, hlavně ale dosud 
veřejnosti neznámé informace o způsobu přemístění poklony. Ze setkání s touto pamětnicí přivezl pan 
starosta dokumenty, které budou součástí informační tabule u opravené poklony, do které bude uložen 
plastický reliéf Panny Marie Třídubské. V r. 1932 byl opraven i kříž na kapličce a do jeho makovičky 
uložili dělníci dokument, který byl v r. 2012 při generální opravě objeven a předán Okresnímu archívu. 
Na dokumentu jsou jména dělníků, kteří se na záchraně památky podíleli a přesný čas uložení listiny  
- 1. srpna 1932 v pondělí 10:47 hod.  

O VRANOVĚ V DÁVNÉ DOBĚ, ANEB ČTENÍ  
Z PRVNÍ VRANOVSKÉ KRONIKY
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Vážení občané! Je dobře vědět o památkách, historii a takových skvostech, jako je právě popsaná 
poklona zasvěcená Panně Marii Třídubské. Zásluhou zastupitelstva Vranova se podařilo tuto vzácnou 
stavbu opravit, včetně přístupových schodků, zadní strana zůstává stále předmětem dohadů a bádání 
památkářů, proto nemůže být zatím dokončena. I tak byla poklona přihlášena do soutěže o nejlépe 
opravenou památku Jihomoravského kraje, a kdo jste poslal svůj hlas, tak tomu patří dík, že mu dění 
ve Vranově není lhostejné. Další, neméně zajímavá poklona, je hodnotná klasicizující stavba z r. 1826  
s původním negotickým oltářem. Dle zachovaných zpráv je památka postavená na místě hromadného 
hrobu padlých švédských vojáků a vranovských obyvatel, kteří v r. 1645, kdy bylo městečko vydrancované  
a zpustošené vojsky švédského generála Torstensona, ve Vranově zemřeli. Poklona zasvěcená sv. Jose-
fovi je na křižovatce na zámek, pod benzínovou pumpou. Všechny, kteří mají rádi Vranov a jeho bohatou 
minulost, srdečně zdraví.                                                                                   /MUDr. Alena Horná/

NESTOJÍ TO ZA ÚVAHU?
S Vranovem nad Dyjí a Vranovskem jsem spojen již od r. 1950, kdy jsem jako malý kluk poprvé stál na 

vranovském náměstí. Od té doby jsme zde na chatě (3 roky na tzv. letním bytě, když nám chaty minulý 
režim zabral) trávili jednak soboty a neděle, případně celé prázdniny. Osud Vranova a celého Vranovska 
není, nebyl a nikdy mi nebude lhostejný. Proto přicházím s malou nabídkou pro „Sdružení pro obnovu  
a rozvoj obcí Vranovska“. 

Jestliže Znojmo má svoje Znojemské historické vinobraní, proč na Vranovsku neobnovit starou, bo-
hužel poněkud zapomenutou tradici tzv. „Růžových slavností“. Její zakladatelkou byla paní Helena hra-
běnka z Mniszku, která je pořádala každoročně od svého příchodu na Vranov (tedy od své svatby v roce 
1807) vždy na den sv. Heleny (18. srpna) nebo na první následující neděli. Z celého panství bylo vybráno  
21 dívek ve věku 16-21 let. „Sdružení pro obnovu a rozvoj obcí Vranovska“ sdružuje dnes rovněž 21 obcí. 
Nestálo by tedy za úvahu tuto pěknou a atraktivní slavnost obnovit? Pojďme udělat další krůček pro to, 
aby náš region nebyl jen Popelkou v rámci turistického ruchu.

Jaký byl průběh slavnosti? To popisuje průvodcovský sylabus ze zámku ve Vranově nad Dyjí:

 „Z celého panství vybírali rychtáři a přísežní - spolu s místním farářem - nejpočestnější a nejspořádanější dívky ve 
věku mezi 16 až 22 lety - bez ohledu na majetek rodičů. Návrhy pak přebíral vrchnostenský úřad, který z celkového 
počtu 21 dívek vybíral tři. Z těchto tří pak Helena z Mniszku určila tu, která měla být během slavností korunována za 
„růžovou královnu“. Program slavností byl následující. V ranních hodinách shromáždili se na vranovském náměs-
tí zaměstnanci vrchnostenského úřadu, duchovní dominia, po roce 1850 i úředníci vranovského okresního soudu,  
a dále všech 21 děvčat a k nim zvolených 21 mladíků s bezúhonnou pověstí a za zvonění zvonů kostela a zámecké 
kaple šli v průvodu na druhé nádvoří zámku. Ze zvlášť zřízené kazatelny zde měl místní farář kázání. Následovala 
zpívaná mše svatá Te Deum v zámecké kapli. Po církevních obřadech, ještě v kapli před hlavním oltářem, provedla 
Helena formální akt volby. Růžová královna byla pak ozdobena věncem z růží, který kněz požehnal, a za dopro-
vodu hudby a za střelby zámeckých moždířů byla odvedena spolu s dvěma „soupeřkami z finále“ k panské tabuli  
v sále předků. Následovalo zvláštní hudební a pak divadelní představení na zámku a po něm „růžová královna“ přešla  
s hudbou (až 25 muzikantů ze Znojma, Vranova a okolí) a všemi účastníky slavnosti na tzv. hraběnčinu louku poblíž 
kaple „Maria Schutz“, kde byl zřízen taneční parket spolu s výčepem a kuželnou. Zde byli bohatě pohoštěni i mladíci, 
ostatní děvčata a pozvaná chasa.“ (text i foto použito se souhlasem st.zámku).

Proč by se rok 2014 nemohl stát rokem znovuobnovení „Růžových slavností“? 
Jistěže si celá tato záležitost dnes vyžaduje další zpracování, včetně aktualizovaného a upraveného 

scénáře a celé organizace. Po této stránce nabízím zcela nezištně své služby. Jakousi praxi s podobnými 
akcemi snad mám. Patřím k těm, kdo stáli u kolébky Znojemského historického vinobraní (dále jen ZHV) 
v r. 1967, od r. 1961 jsem pracoval s dětmi v divadle a sám jsem divadlo hrál, stál jsem při znovuobno-
vení ZHV v r. 1990 a obě moje děti vystudovaly divadelní fakultu v Brně. Na Vranovsku trávím nyní jako 
důchodce více než 60% svého času.                                                                           /Mgr. Petr Žák/

Vranovský
zpravodaj
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