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ODPOČINKOVÝ KOUT V PARČÍKU 
U ŘEKY DYJE 

Místo k pasivnímu odpočinku s herními prvky 
bylo vybudováno v malebném zákoutí u řeky 
Dyje s ojedinělým výhledem na skálu se zám-
kem. Projekt byl realizován z dotačního titulu 
Ministerstva pro místní rozvoj, programu Pod-
pora obnovy a rozvoje venkova. Do projektu se 
zapojily také děti, které jsou hlavními uživateli 
herních prvků. Děti v místní základní škole měly 
za úkol od svých učitelů ztvárnit, jak by měl vy-
padat jejich Vranov – městečko snů. Z této ini-
ciativy vzešlo mnoho zajímavých prací, některé 
z nich byly doloženy jako součást příloh k žádosti 
o dotaci. Toto malebné zákoutí bude sloužit ne-
jen místním dětem, občanům, ale také turistům, 
kteří hlavně v letních měsících hojně navštěvují 
Vranov. Náklady na tuto akci činily 292 421 Kč, 
z toho dotace z MMR je MMR je 204 694 Kč 
a vlastní zdroje 87 727 Kč.

Ing. Lubomír Vedra, 
starosta městyse

OPRAVA STŘECHY A VÝMĚNA 
DVEŘÍ V MÁRNICI NAŠEHO 

HŘBITOVA

Ze stejného dotačního titulu Ministerstva pro 
místní rozvoj jsme opravili střechu a vyměnili 
dveře v márnici místního hřbitova. Vyměnily se 
shnilé a poškozené trámy a prkna, stará plechová 
krytina se vyměnila za nový pozinkovaný plech. 
V letošním roce se nám podařilo získat z Minis-
terstva zemědělství dotaci ve výši 421 745 Kč 
také na opravu hřbitovní zdi.  Do poloviny příš-
tího roku 2018 bychom tedy opravili horní se-
verní zeď v délce 105 m. V polovině září jsme 
na základě výběrového řízení vybrali fi rmu, která 
bude opravu hřbitovní zdi realizovat.  Předpoklá-
dáme, že bychom pak dále pokračovali v kom-
pletní opravě celé márnice včetně hřbitovní zdi, 
která je směrem k silnici. O tuto dotaci požádá-
me Ministerstvo zemědělství v prvním čtvrtletí 
roku 2018 a podle výsledku bychom dokončili ko-
nečnou opravu celého hřbitova. Celková oprava 
střechy a dveří márnice stála 458 353 Kč z toho 
dotace z MMR byla 270 185 Kč. 

Ing. Lubomír Vedra, 
starosta městyse
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

NEBEZPEČNÝ ODPAD

V sobotu 14. října 2017 budou pracovníci fi rmy 
FCC Znojmo, s.r.o. svážet nebezpečný odpad.
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 fi ltry, čistící tkaniny od olejů, prošlé léky, 
lepidla, autobaterie, monočlánky, zářivky a výboj-
ky, televizory, ledničky, mikrovlnky, monitory, počí-
tače, tiskárny, pneumatiky od osobních automobi-
lů bez disků, agrochemický odpad (staré postřiky 
a hnojiva). Tohoto sběru odpadu mohou využít 
pouze poplatníci místního poplatku za komunál-
ní odpad (občané 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 na 
prostranství mimo uvedený datum a čas!!!

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU

Ve dnech od 17. do 20. října 2017 
(do 08.00 hod.) bude na prostranství u penzio-
nu Inspira umístěn kontejner na shromáždění ob-
jemného odpadu. Do této kategorie odpadů patří 
veškerý objemný odpad kromě tříděného odpa-
du, 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 sklád-
ku mimo stanovené období a kontejner !!!

 Soňa Kudrová

Děti z mateřské školy Rozloučení s dětmi nastupujícími do 1. tř. ZŠ
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Nový školní rok byl slavnostně zahájen 4. září za přítomnosti pana starosty a pana faráře. Přivítali jsme 
8 prvňáčků. Celkem má škola 101 žáků v 7 třídách.
Složení učitelského sboru je následující:

PŘIDĚLENÍ TŘÍD  A TŘÍDNICTVÍ  
1. ročník a 2. ročník p.uč. Marta Vincourová
3. ročník a 4. ročník p.uč. Mgr. Lubor Durda
5. ročník p.uč. Mgr. Marcela Holíková
6. ročník p.uč. Ing.  Milana Zuhlová
7. ročník p.uč. Mgr. Stanislav Ganzwohl
8. ročník p.uč. Mgr. Ladislav Fiala
9. ročník p.uč. Mgr. Kateřina Ducár Ondrůjová
bez třídnictví p.uč. Mgr. Martina Jedličková

Dále na škole pracují 2 asistentky pedagogů, a to paní Dagmar Větříčková a Zuzana Zerzová. 
1. oddělení školní družiny opět povede paní vychovatelka Dagmar Hromadová, 2. oddělení paní Zuzana 
Zerzová. Provoz školní družiny zůstává do 16 hodin. ŠD navštěvuje 45 žáků.

V letošním školním roce nabízíme žákům následující zájmové útvary:
Mgr. POLLÁKOVÁ Nataša Pěvecký I. st.

Mgr. DURDA Lubor Florbal, hudební, volejbal od 3. ročníku     5. roč. (listopad-březen)

VINCOUROVÁ Marta Dyslektický I. st.

Ing. ZUHLOVÁ Milana Nj konverzace II. st.

Mgr. GANZWOHL Stanislav Angličtina hrou I. st.

Mgr. JEDLIČKOVÁ Martina M pro 9.ročník

Mgr. ONDRŮJOVÁ Kateřina Dyslektický II. st. 

Mgr. HOLÍKOVÁ Marcela Kuchtění I., II. st.

VĚTŘÍČKOVÁ Dagmar Taneční II. st.

Mgr. NOVÝ Miloš Rybářský od 3. ročníku

Mgr. FIALA Ladislav Florbal II. st.

NASADILOVÁ Petra Orientální tance od 1. ročníku

V letošním roce budeme pokračovat v programu ERASMUS plus – v měsíci říjnu žáci naší školy vyces-
tují se svými učiteli za poznáním a výukou cizího jazyka, tentokrát na Kypr. Dále naše škola zahájila 

práci na projektu Operační program Výzkum, vý-
voj a vzdělávání, jehož cílem je zlepšení kvality 
vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompe-
tencích, podpora extrakurikulárních aktivit, osob-
nostně profesní rozvoj pedagogů, prohloubení 
spolupráce pedagogů, podpora jejich společného 
vzdělávání. Projekt je fi nancován Evropskou unií 
a délka trvání je dva roky. 

Mgr. Zdeňka Černošková, ředitelka školy

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Vranovský
zpravodaj
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VRANOVSKÁ POUŤ
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DĚTSKÝ DEN NA HŘIŠTI
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OSLAVA 130 LET 
VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

VE VRANOVĚ  
9. září jsme oslavili na hřišti SK 130. výročí zalo-
žení Sboru dobrovolných hasičů ve Vranově nad 
Dyjí. Tato oslava proběhla po několikaměsíčních 
přípravách a zúčastnilo se jí několik okolních sbo-
rů, které se také zapojily do netradiční soutěže. 
Na prvním místě se umístilo družstvo z Lesné 
a vyhrálo sud piva.
Mezi nejvýznamnějšími hosty byl Ernst Czeloth 
– pravnuk prvního starosty sboru a člena zaklá-
dajícího výboru.
Naši členové, kteří se zasluhují o rozvoj sboru, 
byli oceněni odpovídajícími medailemi.
Tento den byl zakončen zábavou s hudební sku-
pinou VICOMT.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří 
se zúčastnili oslav a především pak těm, kteří se ať už fi nančně nebo osobně podíleli na přípravě. 

Jan Maurer
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
upravuje zákon č. 247/1995 Sb. a prováděcí vyhláška zákona č. 233/2000Sb.

pátek 20. 10. 2017 od 14.00 do 22.00 hod. 
a sobota 21. 10. 2017 od 8.00 do 14.00 hod.

VOLIČ
Voličem je státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb (tj. 21. 10. 2017) dosáhne věku 18 let.

VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Volič může požádat o vydání voličského průkazu od okamžiku vyhlášení voleb: 

Žádostí v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče.
Žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče.
Žádost musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a způsob doručení  
voličského  průkazu. Požaduje-li volič jeho zaslání, uvede v žádosti i adresu, na kterou má být voličský 
průkaz zaslán.
Žádost výše uvedenými způsoby musí být příslušnému OÚ doručena nejpozději 7 dnů přede dnem 
voleb, tj. 13. 10. 2017.
Osobně u OÚ, či zastup. úřadu, ve kterém je volič veden v seznamu voličů. V tomto případě 
není písemná žádost vyžadována. OÚ o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední zá-
znam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede. O vydání voličského průkazu osobním podáním lze 
požádat do okamžiku uzavření seznamů voličů, tj. do 18. 10. 2017.

ZÁSADY A ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Každý volič hlasuje osobně. Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským 
průkazem nebo cestovním dokladem ČR. Pokud volič neprokáže svou totožnost a státní ob-
čanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. Po učinění záznamu do výpisu seznamu voličů 
obdrží volič od OKVK úřední obálku (šedá obálka s kulatým razítkem). Volič, který hlasuje na voličský 
průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti. Voličský průkaz je volič povinen odevzdat volební 
komisi, která jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů, zároveň OKVK voliče dopíše do výpisu 
se zvláštního seznamu voličů.
Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků. V tomto prostoru 
nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek 
a případně provést úpravu HL pro zdravotní postižení, může být v tomto prostoru přítomen jiný volič, 
nikoliv však člen OKVK.
Volič hlasuje tak, že vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Může provést úpravu, a to zakroužková-
ním pořadových čísel u maximálně čtyř kandidátů, které tímto upřednostňuje. Jiné písemné úpravy 
hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. 
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu HL, okrsková volební komise 
hlasování neumožní.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů  OÚ na tel. čísle 
515 225 901 a ve dnech voleb okrskovou volební komisi na tel. čísle 728 650 797 o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své čle-
ny s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, všemi hlasovacími lístky a kopií výpisu stálého, 
popř. zvláštního seznamu voličů. 

Miroslava Hanáková

Vranovský
zpravodaj
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ROZHOVOR

Rozhovor s  turistickým průvodcem a milovníkem 
vína Ing. JN. 

1. Jak dlouho již chalupaříte ve Vranově, odkud 
k nám přijíždíte? 
Domnívám se, že u nás se nejedná o chalupa-
ření, ale druhý domov. Pocházíme z Krkonoš 
a z trvalého bydliště to máme na Vranov 245 km. 
Běžně pobýváme na Vranově téměř nepřetržitě 
od poloviny dubna do začátku října. Již koncem 
října jsme zpět, abychom se mohli zúčastnit pod-
zimního putování po archivních sklepích Znovínu 
Znojmo. Nejen na podzimní putování, ale i na 
jarní putování Znovínu po vinicích často přijíž-
dějí i rodiny našich dětí, další příbuzní a známí. 
V prosinci se vracíme, abychom si užili předvá-
noční atmosféru nejen ve Znojmě, ale i v rela-
tivně nedaleké Vídni. Na přelomu ledna a února 
již opět přijíždíme, abychom mimo jiné absolvo-
vali ochutnávku archivních vín Znovínu Znojmo 
v Louckém klášteře.

2. Co byste nám domácím vzkázal, čeho by-
chom si tu měli vážit, co se tu líbí Vám?                             
To nevím. Ale nás zaujalo neskutečné množství 
historických kulturních památek a nádherná 
příroda, včetně unikátního kaňonu řeky Dyje 
mezi státní hranicí a Znojmem (což jsem mohl 
i posoudit při hodinovém letu ze znojemského 
letiště až nad rakouský Drosendorf). A Znojmo 
v době Přemyslovců a Lucemburků patřilo mezi 
nejvýznamnější města Českého království. Dále 
jsme postupně poznali řadu výborných vinic na 
Znojemsku.

3. Jak jste se do Vranova vlastně dostali?                                                                     
My jsme do roku 1997 nikdy nebyli na Vranově 

(a v podstatě i jinde na celé jižní Moravě). Za-
čátkem roku 1998 jsme našli nabídku malé ces-
tovní kanceláře na týdenní cyklistický výlet po 
hradech a zámcích moravského a rakouského 
Podyjí. Když jsme se v březnu chtěli přihlásit, 
sdělili nám, že zájezd je dávno vyprodán. To 
už jsme měli cykloturistickou mapu Národního 
parku Podyjí, kde byl odkaz na penzion Relax. 
Tam bylo obsazeno, ale doporučili nám penzi-
on Ela. Ve druhé polovině srpna 1998 jsme na 
Vranov dorazili. Hned při první projížďce jsme 
v Šafově zjistili, že v sobotu a v neděli bude pro 
občany České republiky a Rakouska mimořádně 
otevřený pohraniční přechod Šafov – Langau. 
V neděli jsme pak vyrazili na kolech přes Lan-
gau, Riegersburg, Hardegg do Mitterretzbachu 
a dále do Hnanic. Neskutečným zážitkem pak 
byla cesta po lanové lávce přes Dyji a výstup 
na nám do té doby neznámou vinici Šobes. Zde 
po ujetých 40 km ochutnávkový stánek Znovínu 
zprvu působil jako fata morgána.  Přes Podmolí, 
Lukov, Čížov a okolo Onšova jsme dorazili zpět. 
V dalších dnech jsme ještě navštívili hrad Bítov, 
Cornštejn a já jsem si zajel do Vratěnína a objel 
Vranovskou přehradu. Za týden jsem najel přes 
300 km, manželka zhruba polovinu. Když jsme 
pak po týdnu odjížděli, zastavili jsme u známých 
na chatě u Bítovské zátoky. Na vypůjčené kánoi 
jsme obepluli hrad Bítov a po Dyji odpádlovali až 
pod zříceninu Cornštejna. Když jsme pak před 
odjezdem domů nasedli do auta, oba nás spon-
tánně napadlo, co kdybychom ve Vranově koupili 
malý baráček. A 1. listopadu téhož roku jsme již 
poprvé spali v naší „chaloupce”.

Za I. část rozhovoru panu chalupáři Ing. JN 
děkuje

Petra Matulová

Vranovský
zpravodaj
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STÁTNÍ ZÁMEK
Navzdory lešení zájem o vranovský zámek roste

Obavy z poklesu návštěvnosti, způsobené rekonstruk-
cí střech vranovského zámku, se nepotvrdily. Ba na-
opak, zájem turistů o vranovskou dominantu výrazně 
vzrostl. Zatímco v loňském roce na prohlídkové trasy 
zámku do konce srpna zavítalo 43 089 návštěvníků, 
letos jich za stejné období přišlo 59 715. Hlavním láka-
dlem byly jednoznačně nově upravené interiéry, které 
se po téměř čtyřiceti letech dočkaly výrazné promě-
ny. Od dubna zpřístupněné reprezentační althann-
ské interiéry si dosud prohlédlo 35 506 návštěvníků. 
18. května se slavnostně otevřely soukromé po-
koje Mniszků a Stadnických s nově zpřístup-
něnou chodbou do zámecké kaple, které přilákaly 18 365 osob. Výstavu evropské kameniny 
v zámecké kočárovně si nenechalo ujít 4 659 návštěvníků a během čtyř prázdninových večerů se do 
svíčkami a lampami osvětlených interiérů na noční prohlídky vypravilo 1 185 odvážlivců. Návštěvnost 
Nového Hrádku u Lukova byla letos nepatrně nižší než v předchozím roce, což lze přikládat omezení 
provozu na začátku sezóny, kdy probíhaly rekonstrukční práce na starším hradě. 

Bc. Radek Ryšavý, kastelán zámku

FATYM
Sen: živé církevní památky

Teprve když se podařilo vydat vranovský kalendář 
a viděl jsem řadu fotek obnovených drobných i vět-
ších církevních památek ve Vranově a nejbližším 
okolí, uvědomil jsem si a zřejmě nejen já, jak je to 
krásné, že se za poslední roky podařilo po malých 
krůčcích tak pěkné dílo. Víra předchozích obyvatel 
se zrcadlí v těchto poklonách, kapličkách, křížích 
a sochách a nás současné obyvatele Vranova to vede k tomu, abychom s úctou 
pamatovali na ty, kdo zde žili před námi a zároveň objevovali důvody, proč 
byli ochotní tyto křesťanské stavby a sochy budovat. Jako na jiných místech 
i zde musel být pádný důvod proč vynaložit nemalé prostředky a vybudovat 
například kapličku. Někde ten důvod známe nebo alespoň tušíme, jak je tomu 
například u kapličky sv. Josefa u benzinky – tam byli pohřbeni padlí švédští 
vojáci v době napadení Vranova Švédy. Jsou však stavby, u kterých zatím 

možná i natrvalo nevíme, proč byly postaveny, co se na tom místě zvláštního stalo, tak je tomu například 
u prosebného kříže u cesty nad zámkem u rozcestí k Zálohovým. 
To, co však víme, je duchovní důvod, proč byly tyto drobné stavby budovány. Měly připomenout kolemjdou-
cím a projíždějícím myšlenku na Boha. Zde se lidé zastavovali, pokřižovali, pomodlili a ti, co znali důvod, proč 
zde tato stavba stojí, přidali další modlitbu. To koneckonců můžeme dělat i my dnes, zvlášť když opravené 
církevní památky jsou přímo nepřehlédnutelné. V naší vesnici, odkud pocházím, v době mého dětství se u 
křížů a kapliček přesně vědělo, ke komu patří. I když stály na veřejnosti, vědělo se, že zvlášť se k nim hlásí ti 
a ti, protože stály např. u jejich pole, domu nebo na místě tragédie spojené s jejich rodinou. Ob-
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POLICIE ČR

Oproti loňskému roku byl opět během letní sezó-
ny zaznamenán nárůst návštěvníků na Vranovsku, 
ovšem s tím je tradičně spojený každoroční pro-
blém s parkováním. Jednalo se zejména o lokality 
ve Vranově nad Dyjí nad zámkem, na náměstí, 
v blízkosti točny autobusu, na Bítovsku se jedna-
lo o místa u zříceniny Cornštejn, pod rozhlednou 
Rumburak a u kempu Bítov-Horka. Taktéž byl za-
znamenán problém s parkováním na příjezdové 
cestě do kempu na pláži Vranovské přehrady 
a policisté často vyjížděli do obce Čížov, kde ná-
vštěvnici Národního parku Podyjí často parkovali 
v zákazu vjezdu. Problémových míst bylo tolik, že 
policisté nemohli v některých případech včas re-
agovat na vzniklý problém s parkováním, přesto 
bylo uloženo přes 200 pokut za špatné parkování.
Vlivem rekonstrukce hráze Vranovské přehra-
dy došlo k omezení přístupu návštěvníků na 
hráz, což mělo zásadní vliv na pokles kriminality 
v úseku mezi hrází a Vranovem nad Dyjí, kudy 
se v minulosti vraceli v nočních a v ranních hodi-
nách návštěvníci diskoték a restaurací a během 
cesty rušili noční klid a dopouštěli se vandalismu 
a výtržností. V letošním roce bylo v tomto úseku 
evidováno minimum protiprávního jednání.

I zdejší oddělení Policie ČR zaregistrovalo celorepub-
likový trend poklesu kriminality, takže oproti loňské 
sezóně došlo k poklesu ve všech oblastech trestné 
činnosti. Za letní sezónu bylo zdejším oddělením za-
evidováno celkem 17 trestných činů, kdy převládaly 
převážně majetkové a násilné trestné činy.
Policisté ve Vranově nad Dyjí plní oproti jiným 
policistům na Znojemsku ještě další specifi cké 
úkoly během sezóny, a to díky existenci Vranov-
ské přehrady. Na vodní cestě totiž provádí pre-
ventivní kontroly pomocí služebních člunů, a to 
v součinnosti s pracovníky státní plavební správy 
z Přerova. Většina účastníků na vodní cestě před-
pisy dodržovala, ti ostatní se nejčastěji dopouštěli 
přestupků plavby bez průkazu způsobilosti k ve-
dení plavidla nebo neměli na plavidle lodní osvěd-
čení, v jednom případě policisté řešili u vůdce 
plavidla alkohol.
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval 
všem policistům, kteří se podíleli na zdárném za-
bezpečení celé letní sezóny na Vranovské přehradě.

Za oddělení PČR ve Vranově nad Dyjí 
npor.Mgr. Dušan Podsklan                                                                       

(pozn. od 1. 9. 2017 vedoucí oddělení)

čas se u některého kříže objevila kytička, občas 
někdo projevil iniciativu, že je třeba něco kon-
krétního opravit. Tuto zkušenost by bylo dobré 
využít i u nás ve Vranově. U některých staveb či 
soch je to již jasné, jako například u sv. Floriána 
na mariánském sloupu, ke kterému se hlásí ha-
siči, ale u jiných by bylo vhodné, kdyby se našli 
ti, kdo si víc jednotlivé kapličky a další jakoby 
adoptují a dohlédnou na to, aby zůstaly v pěkném 
opraveném stavu, občas i vyzdobeny, a aby pak 
také žily svým životem. Mám sen, aby se u každé 

z těchto - dnes již památek - během roku něco 
konkrétního konalo, tak jak je to například u sochy 
sv. Jana Nepomuckého u mostu, kde v předvečer 
jeho svátku bývají litanie k Janu Nepomuckému 
s prosbou za ochranu před přírodními katastrofa-
mi. Myslím, že by nebylo tak těžké, aby se tento 
sen časem naplnil, zvlášť když dnes i mnozí doce-
ňují duchovní hodnotu těchto církevních památek. 
Jde mi tím o to, aby to nebyli mrtví svědkové 
minulosti, ale živé skvosty.

P. Marek Dunda, farář vranovský

Vážení občané,
dovoluji si Vás touto cestou informovat o skutečnosti, že jsem k 31. 8. 2017 ukončil své působení ve 
funkci vedoucího obvodního oddělení Policie ČR ve Vranově nad Dyjí. Působil jsem zde od 1. 7. 1999 
a od roku 2007 jsem vykonával funkci vedoucího oddělení. Strávil jsem zde velkou část svého pro-
fesního i soukromého života. Během této doby jsem získal mnoho přátel, kamarádů a známých. Rád 
na tyto chvíle budu vzpomínat a budu se sem vždy rád vracet. Věřím, že se s mnohými z Vás budu 
v budoucnu i nadále potkávat. 

S přátelským pozdravem Mgr. Radek Balík

VYHODNOCENÍ LETNÍ SEZÓNY Z POHLEDU POLICIE ČR

Vranovský
zpravodaj
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UDÁLO SE
HAMERSKÉ POSVÍCENÍ 

INFORMACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
V měsíci říjnu probíhá každoročně po celé naší republice tzv. Týden knihoven (letos od 2. 10. do 
8. 10. 2017), věnovaný propagaci knihoven a jejich činnostem. Knihovny se zapojují dle možností, letos 
je pozornost zaměřena na děti předškolního věku a jejich výchově k četbě. V průběhu tohoto týdne 
se můžete i vy seznámit s naší knihovnou a jejími službami, prohlédnout si její novější interiér, nové 
čtenáře čeká registrace zdarma, budou prominuty poplatky za opožděné vrácení knih, proběhne knižní 
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bazar (nabídnuty budou starší vyřazené knihy). Celoročně je pak možné využití veřejného internetu 
a wifi  zdarma, zahrát si stolní a deskové hry, jejichž nabídku bychom rádi rozšířili.
Vzhledem k tomu, že knihovnu téměř denně navštěvují děti po škole, bude od začátku měsíce října ote-
vřeno pro veřejnost i v pondělí a ve středu odpoledne. Více informací najdete na webových stránkách 
knihovny www.knihovnavranovnd.webk.cz, kde můžete také využít on-line katalog pro vyhledávání knih.

Malá nabídka z nových knih:
Jakoubková, Alena – Dobrý manžel... který nemlsá
Körnerová, Hana Marie – Kočár do neznáma
Uher, Fran  šek – Vzdálený jez
Rosen, Leonard – Desátý svědek
Robotham, Michael – V podezření
Clarke, Lucy – Poslední nádech
Umělecká řemesla
Zajímavá zastavení v dějinách lidstva
Co se děje se světem?

Pro děti:
Čtvrtek, Václav - Pohádková muzika
Monroe, Caleb - Doba ledová. Lavina
Klimek, Hynek – Strašidlář. Mezi námi trpaslíky
Preussler, O  ried – Malé strašidýlko
Mendozová, Jindřiška – Meč a dívka z Herštejna
Owen, S. (podle J.Werne) – Cesta do středu země 
(dvojjazyčný text)
Braunová, Petra – Česká služka aneb byla jsem au-pair
Jak chy  t velkou rybu
Honba za zlatým rounem

Postupně je doplňována i povinná četba:
Maupassant, Guy de – Miláček
Zusak, Markus –Zlodějka knih
Ka  a, Franz – Proměna a jiné povídky
Wilde, Oscar - Obraz Doriana Graye
Rolland, Romain – Petr a Lucie
a další...

Knihovna také neustále zásobuje své čtenáře novějšími tituly z výměnného fondu Městské knihovny 
Znojmo, takže určitě je z čeho vybírat.

Kateřina Grundová,  knihovnice

ZVEME NA AKCE

 Měsíc  říjen Posezení s důchodci 
 4. 11. sobota Svatohubertská mše
 10. 11. pátek Loučení se sluníčkem
 11. 11. sobota Martinská zábava
 2. 12. sobota Zájezd spojený s vánočními trhy a koupáním v aqvaparku Senec v Bratislavě
 5. 12. sobota Mikulášská nadílka s čertovským překvapením
 9. 12. sobota Vánoční jarmark, soutěž o nejlepší vranovskou vánočku, zpívání u vánočního stromu

Vranovský
zpravodaj
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NAPSALI O NÁS

HISTORIE
Nález cenných dokumentů o stavbě hlavní serpentiny 

(foto na titulní straně)

Znojemský Deník 
Požár poničil historický mlýn ve Vranově
Zdroj: http://znojemsky.denik.cz/pozary/
pozar-ponicil-prazdny-dum-v-centru-vranova-20170602.html

Vila ve Vranově musí zůstat stát, řekli úředníci
http://znojemsky.denik.cz/zpravy_region/
vila-ve-vranove-musi-zustat-stat-rekli-urednici-20170905.html

Rakouský časopis „Frank & Frei” Nr. 02 
Autorem článku o Vranově je Rakušan Franz Josef 
Toporek – nedávno navštívil náš region a nyní si koupil 
dům nedaleko Vranova v Lukově. Narodil se ve Vídni, mlu-
ví několika evropskými cizími jazyky, je reprezentantem 
Rakouska v lehké atletice a během války v Kosovu působil 
v OSN jako překladatel. 

K dispozici v omezeném množství v německém jazyce na 
informačním centru ve Vranově.

Každý z nás jel v serpentinách kolem oprýskané desky ve stráni a napadlo jej, jaký je její význam. 
I mne zajímalo, co je na desce napsáno,  zachované datum v dolní části zcela poničené desky bylo 1893 
a  pár písmen…des Landes Maren.
Téměř 8 roků jsem chodila po archivech a listovala v novinách z tohoto roku, zda se nedozvím něco 
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o události, která měla vztah k tomuto datu. Vše bez výsledků.                                                                
Říká se, že o Velikonocích skály vydávají svá tajemství, a tak můj 
manžel rozhodl, že tajemství desky musíme rozluštit. Vzali jsme dlou-
hý žebřík, WC čistič, hadry a vypravili jsme se ještě se švagrovou 
Evou, dobrou němčinářkou, luštit nápis. Dobrá věc se podařila, po-
stupně vystupovaly zbytky písmen a podařilo se zkompletovat  nápis 
na desce, který byl v němčině. Po tomto úspěchu byla objednána 
nová mramorová deska s úplným zněním nápisu v jazyce německém, 
tak jak byl originál. Bylo potřeba ale upravit i okolí betonové schránky, 
ve které je deska vsazená. Práce se ujala stavební fi rma Karel Slabý 
z Vracovic a 22. května začali čistit nánosy hlíny a odsekávat starý 
drolivý beton. 23. května přesně ve 12 hodin, když začaly znít kostelní 
a zámecké zvony, v prostoru za deskou na levé straně ve skalisku 
byla nalezena skleněná schránka 30 cm dlouhá, jako „zavařovačka” 
s kovovým zachovalým pérkem. Zde byly vloženy dokumenty, které 
byly i po 123 letech perfektně zachovalé. Stavební mistr pan Sla-
bý nález okamžitě předal panu starostovi a ten za asistence mého 
manžela, znalého pravidel restaurování, tubus otevřel. Těžko se dá 
popsat pocit, když v ruce držíte originál, cenný dokument, který před 
123 lety někdo s hrdostí nad dokonaným veledílem, jakým byla hlavní 
serpentina, uložil za pamětní desku pro další generace.
Nález zlatého pokladu by nám neudělal takovou radost jako pětistrán-
kový dokument, převázaný točenou šňůrkou, opatřený dvěma peče-
těmi a podpisy osobností, které měly zásluhu na zbudování hlavní 
serpentiny. Jsou to předsedové silničního výboru ze Šafova, Horní-
ho Břečkova, Vracovic, Starého Petřína, Lančova a Milíčovic. Čestný 
předseda Silničního výboru byl pan Ernst Czeloth, tehdejší staros-
ta Vranova. Dokument byl psán dokumentačním inkoustem, ručně, 
krásným, zřetelným písmem, takže čtení a překlad byl celkem snadný. 
Přiložena byla i původní pozvánka na oslavu odhalení pamětní desky 
dne 1. července 1894, která měla oslovení: Vaše urozenosti…
Vložený malý papírek se jménem Emanuel Welky Šafov – Frain 
30. 6. 1894 dokumentuje práci zedníka, který den před odhalením 
desky dokumenty za desku zazdil. Byl pořízen ověřený úřední překlad 
celého – „ Pamětního spisu”, jeho znění je na kartičce vydané k této 
události, kdy byla obnovená deska po 123 letech slavnostně odhale-
na, a to 1. července 2017. Kartičky byly k dispozici na informačním 
centru a jsou dalším pokračováním série dokumentů událostí ve Vra-
nově v posledních letech /oltář, varhany, vyhlídka, náměstí, Madona 
Vranovská, serpentiny/. Nápis na mramorové desce v překladu do 
češtiny znamená: „Na tomto místě kamenné cesty do kopce bylo v 
roce 1893 s podporou země Moravské dokončeno přeložení cesty.”
Nález cenného dokumentu byl oznámen patřičným institucím, které 
rozhodly, že dokument náleží obci Vranovu nad Dyjí. Byl pořízen ruč-
ně psaný současný dokument, do skleněné dózy byly vloženy kovové 
mince všech hodnot, statistika obyvatel k r. 2017, listina byla náležitě 
orazítkovaná a podepsaná dotčenými osobami. Byly pořízeny důsled-
né kopie nálezu a vše bylo uloženo zpět spolu s novým poselstvím 
pro další generace. Jde nepochybně o jeden z nejvzácnějších dokladů 
o historii a budování naší obce.

MUDr. Alena Horná

Pozvánka

Poslední část dokumentu

Vranovský
zpravodaj
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2.12. „PŘEDVÁNOČNÍ BRATISLAVA 
S KOUPÁNÍM V AQUAPARKU SENEC”  

Odjezd autobusu z Vranova 6.15 hodin. Následuje tranzit 
přes Vídeň do Bratislavy. Příjezd do Bratislavy okolo 10.30. 
Projdeme se starým městem a na tržišti zkusíme vstřebat 
vánoční atmosféru. Po obědě (cca ve 14.00) se přepra-
víme autobusem do lázní Senec. Několik bazénů, různé 
vodní atrakce, to vše si můžeme vyzkoušet v průběhu tří-
hodinového pobytu v lázních. V podvečer se vydáme na 
zpáteční cestu. Příjezd do Znojma mezi 19.00–20.00 hod. 
Cena: 990 Kč (cena zahrnuje dopravu luxusním autobu-
sem, služby profesionálního průvodce, vstup do aquapar-
ku Senec (max. 3 hodiny), pojištění CK pro případ úpad-
ku. Cena nezahrnuje pojištění léčebných výloh 13 Kč/os., 
pojištění rozšířené (storno, léčebné výlohy, úrazové) 35 Kč/os. INFORMACE NA TURISTICKÉM INFOR-
MAČNÍM CENTRU u Petry Matulové, nahlásit se můžete max. do 6. listopadu 2017. Zájezd zajišťuje 
cestovní kancelář ze Znojma.

MALOVANÁ MAPA

Od letošní letní sezóny je v informačním centru k dispozici ručně malovaná 
mapa „Malebná sídla regionu ZNOJEMSKO”.
Rozkládací mapa s průvodcem s texty uvedených obcí a měst je za cenu 50 Kč.

BLAHOPŘÁNÍ K DIAMANTOVÉ SVATBĚ
Dne 31. 8. 2017 oslavili 60. let společného života manželé Miloš 
a Marie Mynaříkovi z Vranova nad Dyjí – Junácké údolí. Do dalších 
let přejeme hlavně pevné zdraví, klid, pohodu a ještě více krásných 
společných let.
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