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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
léto je již za námi a s ním skončilo i příjemné, teplé
letní počasí a také čas prázdnin a dovolených.
Dostávám spoustu dotazů, jaká byla u nás ve
Vranově nad Dyjí letní turistická sezóna. Letos,
po dvou letech, kdy probíhala oprava koruny
hráze, jsme se opět mohli dostat bez problému
na druhou stranu jezera a vranovskou pláž.
Rovněž se podařila oprava lávky přes Švýcarskou
zátoku. Obě tyto velké akce jsou za námi a dalo
se předpokládat, že se rapidně zvýší návštěvnost
Vranova n/D a okolí. Hlavně oprava koruny hráze
ovlivnila návštěvnost rekreantů u nás minulé dva
roky. Faktorů, které mají vliv na rekreaci v této
lokalitě, je samozřejmě více. Největší podíl na
příliv turistů má počasí. Počasí letos bylo oproti
minulým rokům trochu horší, takže to pocítily
i subjekty podnikající v cestovním ruchu. Většina
podnikatelů, se kterými jsem měl možnost hovořit,

hodnotí letošní sezónu jako průměrnou, někteří
udávají i menší pokles tržeb oproti minulým rokům.
Poměrně vyšší návštěvnost oproti minulým rokům
zaznamenali na vranovském zámku, což přisuzují
otevřené hrázi a také atraktivním výstavám. Větší
příliv návštěvníků byl zaznamenán hlavně při
pořádání kulturních a sportovních akcí. Stav vody
v přehradě byl oproti minulému a předminulému
roku v normálu. Kvalita a čistota vody byla také
dobrá. Po dvouleté pauze jezdil až na pláž kolový
vláček. Obecně se dá říci, že letní turistická sezóna
se u nás vydařila a že o Vranovsko je zájem.
Začal nám podzim, dny jsou znatelně kratší
a také chladnější, děti už usedly do školních lavic,
úroda je skoro sklizena a připravujeme domovy
pomalu na zimu. Přeji nám všem krásné babí léto,
oprostěte se od všech starostí a stresů a užívejte
si krásy přírody.
Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 9. listopadu 2019 budou pracovníci ﬁrmy FCC Znojmo, s.r.o. svážet nebezpečný odpad.
Nebezpečný odpad přivezte na prostranství k penzionu Inspira v době od 9:00 do 10:00 hod. 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 výbojky, televizory, ledničky, mikrovlnky, rádia, vysavače, monitory,
počítače, tiskárny, pneumatiky od osobních automobilů bez disků, agrochemický odpad (staré postřiky
a hnojiva). Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální 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 11. do 14. listopadu 2019 (14. 11. ráno odvoz) 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, textilie, nábytek, dřevo, keramické předměty apod.
Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální 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 mimo stanovené období a kontejner!!!
/Soňa Kudrová/
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SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
V sobotu 19. října 2019 od 08:00 hod. proběhne ve Vranově nad Dyjí sběr železného šrotu (pračky
a bojlery do sběru nebereme). Tuto akci zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů Vranova nad Dyjí. Prosíme
spoluobčany, aby případný kovový odpad připravili před své domovy. Hasiči zajistí odvoz, případně
pomohou s vynesením těžších kusů.
Předem děkujeme za ochotu a spolupráci
/Jan Maurer/

SRDEČNĚ ZVEME NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE
10.10.2019
12.10.2019
02.11.2019
29.11.2019
30.11.2019
05.12.2019
21.12.2019

Podzimní pohádková stezka lesem (pořádá MŠ Vranov n/D)
Vranovská drakiáda (pořádá ZŠ Vranov n/D)
Svatohubertská mše (pořádá Lesy ČR, s.p., LS Znojmo)
Zdobení vánočního stromu a malých stromečků
Vánoční jarmark
Mikulášská nadílka s čertovským překvapením
Vánoční koncert (v kostele Nanebevzetí Panny Marie)

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
V pondělí 2. září byl zahájen nový školní rok 2019/2020. Nejvýznamnější byl tento den pro naše
„prvňáky“, kterých nastoupilo celkem jedenáct. Oproti červnu jsme zaznamenali dvě změny ve složení
pedagogického sboru. Naše řady posílili paní učitelka Hana Brožová a pan učitel Jan Mareš.
Pedagogický sbor a provozní pracovníci školy:
Ředitel školy:
Mgr. Lubor Durda
Zástupkyně ředitele:
Mgr. Nataša Polláková
Třídní učitelé:

1. ročník
2. a 3. ročník
4. a 5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Marta Vincourová
Mgr. Hana Slabá
Mgr. Marcela Brabencová
Ing. Eliška Vybíralová
Mgr. Kateřina Ondrůjová
Ing. Jan Mareš
Mgr. Stanislav Ganzwohl

Bez třídnictví
Bez třídnictví
Školní družina I.
Školní družina II.
Asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Provozní pracovníci:

Hana Brožová
Mgr. Ivana Žlabová
Dagmar Hromadová
Zuzana Zerzová
Dagmar Větříčková
Zuzana Zerzová
školník
uklízečka

Miloš Zajac
Alena Plachá

Od září využíváme na naší škole elektronické žákovské knížky systému Bakaláři. Rodiče a naši žáci
už obdrželi přístupové údaje, které jim umožňují na jakémkoli zařízení připojeném na internet využívat
tento školní informační systém.
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Od října nabízíme našim žákům tyto zájmové útvary:
Zájmový útvar
Pěvecký
Hra na ﬂétnu
Florbal
Florbal
Stolní tenis
Volejbal
Kondiční cvičení
Deskové hry
Dramatický kroužek
Tvůrčí psaní

věk
1. – 5. ročník
1. – 5. ročník
1. – 5. ročník
6. – 9. ročník
6. – 9. ročník
7. – 9. ročník
6. – 9. ročník
6. – 9. ročník
6. – 9. ročník
6. – 9. ročník

vedoucí
Mgr. Nataša Polláková
Ing. Eliška Vybíralová
Mgr. Hana Slabá
Mgr. Lubor Durda
Mgr. Lubor Durda
Mgr. Lubor Durda
Mgr. Stanislav Ganzwohl
Ing. Jan Mareš
Mgr. Kateřina Ondrůjová
Mgr. Kateřina Ondrůjová

V rámci projektu „Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání“ připravujeme další zajímavé
aktivity jako například: Čtenářský klub, Klub zábavné logiky, různá doučování apod.
Chystáme se organizovat různé soutěže, kulturní, sportovní a vzdělávací akce. V nejbližší době
nás čeká Drakiáda (v sobotu 12. října ve 14.00 na pláži), v listopadu turnaj ve stolním tenise pro děti
i dospělé s doprovodným programem, v prosinci Vánoční dílny, různá hudební vystoupení …
Začíná další ročník soutěže ve sběru starého papíru. Podzimní kolo trvá od 1. října do konce listopadu,
jarní kolo od března do konce května. Svázané balíky musí být označené těmito údaji: jméno, třída
a hmotnost v kg. Zvážené a podepsané odevzdávejte panu školníkovi!
Dále celoročně sbíráme použitý kuchyňský olej a drobné elektrospotřebiče jako jsou např.
kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, hudební přehrávače, telefony, elektronické hračky, holicí
strojky, fény, kulmy, elektrické kartáčky, drobné kuchyňské elektrospotřebiče – šlehače, toustovače,
mixéry, rychlovarné konvice a podobně. Sběrný koš je umístěn na školní chodbě. Hned vedle najdete
zvláštní papírový box pro celoroční sběr baterií. Sem patří všechny typy baterií používaných
v domácnosti – knoﬂíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché
baterie i 9V hranaté baterie a menší dobíjecí baterie.
NESBÍRÁME: televizory, monitory, mikrovlnné trouby, zářivky, úsporné žárovky, DVD a CD disky,
videokazety a jiná záznamová media, velké spotřebiče - sporáky, ledničky, pračky atd.
Mgr. Lubor Durda

PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
VE VRANOVĚ NAD DYJÍ
Po roce opět nastalo září a ve školce po prázdninách
zase zní dětské hlásky. A tak jak to bývá každý
rok, když děti jdou poprvé od maminky, nenesl
se školkou jen smích. Ale smutek brzy pominul,
protože na naše školkové děti čekala spousta
legrace, zábavy a her na seznámení. Společně si
tvoříme pravidla, jak se k sobě navzájem budeme
chovat, jak budeme zacházet s hračkami, jak
stolovat atd.
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Věková skladba dětí v tomto školním roce je spíše nižší, máme 13 dětí dvou a tříletých a 6 dětí čtyřletých
a 4 děti v posledním roce před nástupem do základní školy. To nám, ale nebrání věnovat se rozmanitým
činnostem a vzdělávání všech dětí, tak jak individuálně potřebují. Naše děti, tak jako většina, milují
pohyb na zahradě a tak máme velikou radost, že nám tam konečně přibyla nová herní sestava se
skluzavkou a houpací hnízd. Oboje mohou využívat právě už děti od dvou let.

V říjnu jsme si nejen pro děti,
z mateřské školy, ale i pro
všechny, co rádi tvoří a chtějí
si projít pohádkovou stezku,
připravili Podzimní pohádkovou
stezku lesem, na kterou
všechny srdečně zveme.
za MŠ Pavlína Velebová

-5Vranov zpravodaj zari 2019.indd 5

26.09.2019 10:20:10

Vranovský
zpravodaj

„30 LET OTEVŘENÉ HRANICE“
V sobotu 21. a neděli 22. září 2019 se konala
důstojná a velkolepá oslava u příležitosti 30
let otevření hranic, a to na obou stranách
přeshraničního přechodu na mostě v Hardeggu.
Na naší české straně, u budovy bývalé celnice,
která je vybudovaná na pevných základech bunkru
z let 1937, účinkoval pěvecký sbor ze Základní
školy ve Vranově nad Dyjí pod vedením ředitele
školy Mgr. L. Durdy. Návštěvníci z rakouské
i české strany, mnoho cyklistů a turistů, bylo mile
překvapeno úrovní zpěvu sboru, jeho širokým
repertoárem a dokonalým a bezchybným podáním
sólistů i celého kolektivu.
Poděkování patří vedoucímu sboru, řediteli
ZŠ Vranov nad Dyjí Mgr. L. Durdovi a jeho
svěřenkyním, což ocenil i organizátor oslav
z rakouské strany.
MUDr. Alena Horná, místostarostka městyse

NA ZÁMKU OPĚT ZAVLÁDNE STAVEBNÍ RUCH
Konec prázdnin je za námi a s nimi i hlavní
návštěvnická sezona. Ta letošní byla velmi
úspěšná, zámek si od ledna do konce srpna
prohlédlo 60 tisíc návštěvníků, což je o 9 tisíc
více než v loňském roce. Své jistě způsobil
bezproblémový přístup z pláže do Vranova, odkud
tradičně proudí letních turistů nejvíce. Přes šest
a půl tisíce návštěvníků si prohlédlo
letní výstavu v kočárovně, která
představila
mistrovské
repliky
českých korunovačních klenotů
a populárně naučnou formou
seznámila s životem a dobou císaře
Karla IV.
Zámek zůstane v provozu tradičně
do konce října, kdy jej bude možné
navštívit o víkendech.
Dobrá zpráva pro správu zámku
přišla na konci srpna, kdy jsme
obdrželi rozhodnutí Ministerstva
kultury o přidělení ﬁnančního
příspěvku na závěrečnou etapu
opravy střech. V tuto chvíli probíhá
výběrové řízení a v ideálním případě
bude možné na začátku listopadu

zahájit práce. Přes zimu dojde k výměně veškerých
dřevěných prvků v interiéru středověké strážní
věže, která by se v příští sezoně měla otevřít jako
věž vyhlídková. O dalším vývoji stavebních aktivit
vás budeme informovat v příštím čísle zpravodaje.
Bc. Radek Ryšavý,
kastelán státního zámku
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VRANOVSKÁ POUŤ NA HŘIŠTI
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VRANOVSKÁ POUŤ V KOSTELE
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ZAJÍMAVOSTI Z FARNOSTI VRANOV NAD DYJÍ
Občas se potkám s někým, kdo mi nadšeně vypráví, že v nějaké významné svatyni mohl uctít ostatky
svatého papeže Jana Pavla II. Někteří říkají, že se dostali až 30 m do jeho blízkosti. Možná, že všichni
nevědí, že už 2 roky máme ve Vranově i my ostatky Jana Pavla II. Jedná se o několik vlasů, které jsem
díky přátelům z Polska dostal pro farnost Vranov nad Dyjí darem, a to i s dekretem potvrzujícím jejich
pravost. Připojili se tak k dalším vzácnostem, které farnost vlastní. Pokud je budete chtít vidět a uctít
zblízka, jsou umístěny v kostele ve Vranově nad Dyjí nad svatostánkem vedle věčného světla.

Zhruba od poloviny října je připravována ve vranovském kostele a rotundě zajímavá výstava. Fotografové
spolku Člověk a víra zde budou instalovat sérii panelů s nejlepšími snímky zachycujícími tematiku víry
v naší zemi. Výstava bude zahájena vernisáží a potrvá celý měsíc. O důvod víc navštívit kostel i rotundu
ve Vranově nad Dyjí.
V rámci tiskového apoštolátu FATYMu A.M.I.M.S. vyšlo v letních měsících několik publikací. Největší
ohlas zaznamenala kniha slovenského autora Jozefa Lusconě „Do akce jde Titus“ o nejnovějším
československém blahoslaveném Titovi Zemanovi. Kniha je psána poutavě a napínavě, zaujme mladé
i starší - pamětníky doby, v níž Titus Zeman žil.
Mezi novinkami je nepřehlédnutelná i kniha Svatí manželé 20. století, která uvádí životopisy manželů,
kteří to na cestě ke svatosti dotáhli hodně daleko. Zvlášť v dnešní době je potřebné, aby manželé
měli před očima tyto vzory, které mohou přispět
k utvrzení jejich manželství a vytrvání až do konce.
Mezi tiskovinami pro děti a mládež vyniká brožurka
o sv. Václavovi. V tisku je už též i sborník svědectví
sestavený k 20. výročí spolupráce s adoptivní
farností Jeníkov. Není bez zajímavosti, že v srpnu
vyšlo již 50. číslo časopisu Milujte se!.
Všechny zmíněné publikace jsou k dispozici
v kostele ve Vranově nad Dyjí nebo v elektronické
podobě na našich internetových stránkách
www.fatym.com.
P. Marek Dunda,
farář vranovský
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SPANILÁ JÍZDA SENIORŮ
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HŘBITOV
Koncem září roku 1906 byl dosavadní místní
hřbitov, který byl situován v okolí farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie, karneru sv. Ondřeje
a na ploše vysunuté směrem do svahu Křížového
vrchu, podle nařízení sanitárního úřadu uzavřen
a obec byla pověřena založením nového hřbitova.
Nový (dnešní) vranovský hřbitov vpravo při ulici
Bítovská, který byl vysunut z nejstaršího jádra
Vranova nad Dyjí, což souviselo s císařskými
hygienickými nařízeními. Na novém hřbitově byla
vyhrazena i část pro jiná vyznání, sebevrahy a část
pro nepokřtěné děti a rozvedené.
Po založení tohoto nového hřbitova obec požádala
farní úřad o jeho vysvěcení. Žádost byla předložena
biskupské konzistoři. Tato ctihodná autorita však
vysvěcení hřbitova podmínila jeho věnováním
církvi, na což obec nepřistoupila, a tudíž hřbitov
vysvěcen nebyl.
Velký kamenný kříž, který obec pořídila pro

hřbitov, byl s povolením biskupské konzistoře 17.
neděli po sv. duchu, tj. 30. září 1906 slavnostně
posvěcen.
Ze zaznamenané historie místního hřbitova je
zřejmé, že hřbitov je od r. 1906 součástí obce a je
dosud v její správě.
Dle zachovaných náhrobků je patrné, že ve
20. století zde byli pohřbeni němečtí obyvatelé
Vranova, bohatí obchodníci, živnostníci; náhrobek
zde má i Ing. Ferdinand Schmidt /1878-1941/
iniciátor stavby Vranovské přehrady.
Po roce 1945 postupně přibývalo náhrobků
s českými jmény starousedlíků a občanů
přistěhovalých do Vranova nad Dyjí.
Téměř 110 roků však do oprav, obnovy a údržby
objektu hřbitova, staré márnice a souvisejících
místností nebyly investovány dostatečné ﬁnance
a již koncem 20. století byly tedy v havarijním stavu,
což dokazují fotograﬁe stavu hřbitova před opravou.

-11Vranov zpravodaj zari 2019.indd 11

26.09.2019 10:20:17

Vranovský
zpravodaj

-12Vranov zpravodaj zari 2019.indd 12

26.09.2019 10:20:17

Vranovský
zpravodaj

Od roku 2008 do roku 2019 probíhala generální
oprava hřbitova v jednotlivých fázích a také
v závislosti na přidělené dotace. V roce 2008
byla opravena východní zeď hřbitova, v roce
2017 se opravovala střešní konstrukce a proběhla
výměna výplní okenních otvorů, v roce 2018
byla opravována západní zeď a v letošním roce
proběhla oprava márnice a jižní zdi.

z různých dotací poskytnutých Jihomoravským
krajem,
Ministerstvem
pro
místní
rozvoj
a Ministerstvem zemědělství celkem 1.416.028,- Kč.
V další etapě investic bude realizována vnitřní
úprava a obnova zelené plochy hřbitova, dle
architektonického návrhu zpracovaného v roce
1927 a stávajících potřeb a předpisů.

Do oprav hřbitova se do dnešního dne investovalo
celkem 3.028.809,- Kč, z čehož bylo hrazeno

MUDr. Alena Horná, místostarostka městyse

KARNER SV. ONDŘEJE
Karner ve Vranově nad Dyjí je poměrně ojedinělou hřbitovní
kaplí. Jde o stavbu kruhového půdorysu se dvěma zaklenutými
podlažími. Spodní zahloubené podloží je dodnes zachovaná
kostnice (ossarium) i nadále zaplněná lidskými kostmi
a lebkami. Ve vnitřku horního nadzemního podlaží je liturgický
prostor. Dříve zde byl na Velikonoce zřizován Boží hrob,
u kterého drželi čestnou stráž místní vojenští veteráni a hasiči.
Velmi pozoruhodná je také apsida horního nadzemního podlaží
ve formě arkýře, protože nedosedá na úroveň okolního terénu.
Na vrcholu střechy kuželového tvaru je střešní polygonální
zděná lucerna s hrotitým završením. Na střešním plášti kuželu
je pálená krytina bobrovka položená na dřevěných latích
nesených dřevěným krovem asi téměř osazeným na klenbě.
Vyplývá to z dochovaného staršího zaměření z roku 1904 a je
současně pohledově patrné – mírné ohyby taškových střešních
ploch v místech trámů. Krov je tudíž přístupný pouze z vnějšku
stavby karneru.
Mimořádná je kulturně historická hodnota karneru ve Vranově
nad Dyjí. Vyplývá to z jeho stáří i následného stavebně
historického vývoje. Ve stavební podstatě jde o románskou
stavbu asi z doby před rokem 1259. Někteří badatelé ale
kladou výstavbu karneru do 12. století i starší doby. Dílčími
stavebními úpravami asi prošel v gotickém slohovém období –
patrně korektury tvaroslovného pojetí malých okenních otvorů.
Z barokního slohového období pochází většina vápenných
omítek. Na vnější fasádě je malovaný epitaf pozdně barokního
pojetí s motivem veraikonu, tedy otisku tváře Ježíše Krista
z roušky, kterou mu podle legendy podala sv. Veronika při jeho
cestě na Kalvárii, aby si otřel zakrvácenou a zpocenou tvář.
Vnitřní prostor nadzemního podlaží karneru je využíván
k občasným církevním potřebám.
Spodní zahloubené podlaží kostnice je běžně nepřístupné.
Pokud jde o jihomoravské karnery, lze přijmout dva stavebně
historické aspekty. Navazují a vytváří s karnery v sousedícím
Dolním Rakousku stejnou, či alespoň obdobnou románskou

Karner. Zaměření půdorysu a řezu příčného
podle A. Prokopa. Převzato z : A. Prokop, 1904,
Bd. I, s. 121, obr. 151.
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slohovou oblast. Současně lze karnery spojovat se sídelními celky, které byly v době budování
karneru městy a městečky, tedy s lokalitami se zdůrazněným sídelním významem a nikoliv běžnými
vesnicemi.
KOZDAS, Jan, 2016. Stavby, sochařská a řemeslná díla a zahradní úpravy v areálu farního kostela Panny Marie Nenebevzaté ve Vranově
nad Dyjí. Thayensia. Znojmo. 2016, 13. 194-198. ISSN 1212-3560

OPRAVA KARNERU
První etapou obnovy historické památky - karneru
sv. Ondřeje, nacházejícího se v areálu farního
Kostela Panny Marie Nanebevzaté byla oprava
střechy, která proběhla v roce 2018.
Při druhé etapě obnovy, která probíhala v roce
2019 a byla zaměřena na opravu fasády a obnovu
původní nástěnné malby, byl při opravných pracích
v červnu 2019 odkryt přístup do kostnice, která je
dosud zaplněna lidskými ostatky.
Opravený karner svatého Ondřeje byl stavební
ﬁrmou slavnostně předán o svátku Nanebevzetí
Panny Marie, které je zasvěcen farní kostel ve
Vranově nad Dyjí.
/J.K./
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