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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení a milí občané,
za poslední roky jsme u nás neměli žádné sněhové
kalamity, zvláště letos byla zima extrémně teplá.
Sníh a mráz prakticky nebyl žádný, což má samozřejmě negativní vliv na naši přírodu. Máme málo
vody v přehradě, studních a v půdě. Toto počasí
vyhovuje naopak hlodavcům, klíšťatům a jiným živočichům, se kterými by si normální zima poradila.
Musíme věřit, že se jedná o přechodný jev a ne trvalý posun do teplejších krajin. Potom bychom jenom vzpomínali na naše dětství a pořádnou zimu
bychom pak znali jenom z ladovských obrázků.
Jaro se nezadržitelně blíží se vší krásou, sluníčko
prohřívá půdu a den je znatelně delší. S tímto příchodem jara přibývají práce na domech, zahrádkách a okolí kolem nich. Proto nebuďme lhostejní
k našemu okolí, upravme si naše obydlí, ale také
prostranství v jejich blízkosti.
Jaké nás letos čekají větší investiční akce v našem
městysi? Od září bychom měli opravovat místní
komunikaci na Havlíčkově nábřeží, práce by měla
provádět ﬁrma Dopravní stavby Smrčka, s.r.o. ze
Znojma. Cena je cca 3 mil. Kč, z toho jsme získali
z Ministerstva pro místní rozvoj 70% dotaci. Další větší akce bude v Zadních Hamrech, kde jsme
získali 85 % dotaci ze Státního fondu životního

prostředí na projekt „Vstupní brána do Národního
parku Podyjí“. Jedná se vybudování altánu, pódia,
laviček a dětských prvků v hodnotě zhruba 800
tis. Kč. Realizaci bude provádět ﬁrma Dřevoartikl,
spol. s r.o. ze Znojma a měla by být dokončena
do konce července. V první polovině března jsme
podali dvě žádosti o dotaci na Ministerstvo ﬁnancí,
jednu na opravu střechy a výměnu oken do naší
základní školy a druhou na opravu bytového domu
u benziny. V únoru jsme rovněž podali čtyři žádosti o dotaci na Jihomoravský kraj. Letos bychom
chtěli zpracovat projektovou dokumentaci na přestavbu budovy místní knihovny. Nezapomínáme
ani na kulturní akce. Na letošní rok jsme naplánovali a připravili jak tradiční, tak nové kulturní
a společenské akce, na které vás srdečně zveme,
pokud je ovšem bude možné uskutečnit.
Než se vám dostane náš zpravodaj do ruky, může
být situace se šířením koronaviru jiná, ale je nutné si uvědomit, že již nyní, v polovině měsíce
března, je bezesporu velmi vážná. Proto prosím
všechny občany Vranova, aby maximálně dodržovali nařízení vlády, aby tak ochránili nejen svoje
zdraví a životy, ale i zdraví a životy svých blízkých
a ostatních spoluobčanů. Nezodpovědnost a bezohlednost v této nelehké době není na místě.
Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Zajímavosti z evidence obyvatel se stavem k 01. 01. 2020
Počet obyvatel: 798
(z toho: muži 402 / ženy 396)
Přistěhováno:
8 Narození:
Odstěhováno:
19 Úmrtí:

11
13

Průměrný věk obyvatel Vranova nad Dyjí:
Věk
Muži
Ženy

0-5
22
18

6-17
40
43

18-29
52
36

30-39
53
49

40-49
59
61

50-59
65
48

60-69
59
64

70-79
40
51

80-89
12
22

90-99
0
3

100+
0
1

Počet osob dle jednotlivých ulic (ke dnešnímu dni):
Bítovská (76), Benátky (40), Bělidla (15), Felicino údolí (10), Havlíčkovo nábřeží (99), Junácké údolí
(55), Komenského stezka (16), Mlýnská (16), Náměstí (68), Přední Hamry (28), Zadní Hamry (60),
Zámecká (60), Zátiší (210), Znojemská (9), 8. května (27), evidenční čísla (5).
/Miroslava Hanáková/
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100. NAROZENINY
Dne 4. 1. 2020 oslavila úctyhodné 100. narozeniny
paní Andělína Veselá z Vranova nad Dyjí. Na malé
oslavě se sešli a paní Veselé osobně popřáli vše
nejlepší a především mnoho zdraví do dalších let
(na hromadné fotograﬁi zleva) – dcera paní Veselé
Libuše Pavelková, které patří velký obdiv za příkladnou a jistě nelehkou péči o maminku, starosta
městyse Vranov nad Dyjí Ing. Lubomír Vedra, ře-

ditel OSSZ Znojmo JUDr. Radoslav Kraus, vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Znojmo
Mgr. Radmila Michelfeitová a za FATYM Vranov
nad Dyjí o. Nik (p. Jan Richter). Bylo nám ctí se
k této oslavě připojit a popřát paní Veselé všechno
dobré do dalších let. Tak tedy ještě jednou všechno nejlepší!
/Dana Maurerová/

VE VRANOVĚ HODNOTILI TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
I letos se konalo setkání tříkrálových koledníků
z farností FATYM Vranov nad Dyjí. Po seznámení
s výsledky Tříkrálové sbírky (ve Vranově nad Dyjí
se vybralo celkem 27.965,- Kč), kterou je možno
v naší oblasti hodnotit velmi kladně, a po zpěvu
tříkrálových hitů se konal tříkrálový přípitek Rychlými špunty.

Každoročně bývá udělována cena některému
z dobrovolníků, který má dlouhodobě zásluhy
o tříkrálové koledování. Tentokrát předal ředitel
znojemské charity Evžen Adámek medaili sv. Jana
Pavla II. slečně Naděždě Krčálové z Vranova, která již řadu let vytváří vhodné podmínky pro průběh
sbírky. Zazněla oprávněná slova uznání.
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Bylo oceněno i dobrovolné koledování na místech,
kde by sbírka jinak neproběhla – například již po
desáté v severočeském městě Duchcově. Setkání bylo zakončeno losováním cen, a tak si někteří
šťastlivci odnášeli i pěkné věcné dárky věnované
Charitou a dobrodinci. Díky všem, kteří se i letos
do Tříkrálové sbírky jakkoliv zapojili.
/Lenka Ripperová/

Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
spojený s vydáváním přihlášek k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
16. dubna 2020 od 8 do 10 hodin
a

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Kritéria ke přijetí naleznete na webových stránkách: msvranov.cz,
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 proběhne v úterý
12. května 2020 od 10 do 12 hodin
K zápisu je nutné přinést občanský průkaz, rodný list a kartičku pojišťovny dítěte
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OPRAVY ZÁMKU JSOU V PLNÉM PROUDU, ZŮSTANE VŠAK UZAVŘENÝ
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Nepřehlédnutelné lešení na budovách předzámčí
dává jasně najevo, že na zámku panuje čilý stavební ruch. Už na podzim loňského roku dorazilo
rozhodnutí o přidělení ﬁnančních prostředků na
druhou etapu rekonstrukce střech a středověké
strážní věže. V novém roce započala stavba lešení
a zejména konstrukčně náročného výtahu, který
má za úkol dopravovat stavební materiál do věže.
Instalace lešení byla dokončena na konci ledna
a příznivé počasí nám dovolilo zahájit demontáž veškerých dřevěných konstrukcí uvnitř věže,
které byly nenávratně poškozeny dřevokazným
hmyzem, červotočem a tesaříkem. Muselo dojít
k chemickému ošetření všech trámových kapes
a částí zdiva, ke kterým přiléhají nové podlahy
a schodiště, vyrobené ze smrkového a borového
dřeva. Osazený je už i nový krov na samém vrcholu věže, který zajistí lepší odvod srážkových vod.
Díky příznivému počasí jsme mohli začít rozkrývat
dvě další střechy na prvním nádvoří a pustit se
do oprav komínů. Operativní průzkum potvrdil, že
všechny střešní konstrukce na zámku byly v minulosti zhotoveny z jedlového dřeva, takže stejný materiál bude použit při výměně poškozených

částí i dnes. Nejnáročnější částí oprav však nadále
zůstává rekonstrukce věže. Její přízemí sloužilo
ve středověku jako vězení. Věž původně stála samostatně a přiléhala k vysoké obvodové hradbě.
Vchod do věže se nacházel v úrovni prvního patra.
Současné vstupy v přízemí vznikly až ve 20. století a zůstanou zachovány. Návštěvníci, kteří do
nově opravené věže vstoupí, se nejprve ocitnou
ve zmiňovaném vězení, kde si prohlédnou zamřížovaný otvor v klenbě, kterým byli odsouzenci do
věže po laně spouštěni. Na vrchol 24 metry vysoké
věže je zavede celkem 109 schodů. Nová kovová
konstrukce vyhlídkové plošiny pak umožní rozhlédnout se do okolí, tedy nejen na okolní zámecké střechy, přístupový most, zahrady a kapli, ale
čekají je nebývalé pohledy na meandr řeky a na
samotný městys. Pokud budou práce postupovat
dle schváleného harmonogramu, hotovo by mělo
být v průběhu letních prázdnin. Vzhledem k nastalé situaci a v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR je
však zámek do odvolání uzavřen. Více informací
najdete na našich stránkách: www.zamek-vranov.cz.
Bc. Radek Ryšavý, kastelán
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MASOPUSTNÍ PRŮVOD PO VSI
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 25. dubna 2020 budou pracovníci ﬁrmy FCC Znojmo, s.r.o. svážet nebezpečný odpad.
Nebezpečný odpad přivezte na prostranství k penzionu Inspira v době od 8.00 do 09.00 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 27. do 30. dubna 2020 (30. 4.
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 po-

platníci 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/

INFORMACE K PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
V roce 2019 z důvodu změny legislativy Městys
Vranov nad Dyjí vydal 4 nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Všechny jsou zveřejněny na stránkách městyse www.ouvranov.cz.
Jenom v krátkosti uvedu největší změny:

a den. Další možná osvobození jsou uvedena
ve vyhlášce. I nadále ve stejném rozsahu je
povinnost vést evidenční knihu ubytovaných.
Splatnost je do 31.10.2020.
-

-

Poplatek ze psa – poplatník do 65 let – 300
Kč za jednoho psa a 400 Kč za každého dalšího. Poplatník nad 65 let – 100 Kč za jednoho
psa a 150 za každého dalšího. Splatnost je do
30.04.2020. Prosím, dodržte lhůtu splatnosti,
vyhnete se tak sankčnímu navýšení poplatku.

-

Poplatek z pobytu nahrazuje poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací
kapacity. Činí 18 Kč za poplatníka nad 18 let

Poplatek za provoz systému odpadového hospodářství (poplatek za komunální odpad) činí
letos 550 Kč za osobu s trvalým pobytem 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 31.08.2020.

Včas nebo v plné výši nezaplacené poplatky Vám
budou vyměřeny platebním výměrem a jsme
oprávněni je sankčně navýšit až na trojnásobek.
/Soňa Kudrová/
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JAK SE DÍKY KLENTNICKÉ MADONĚ PODAŘILO OPRAVIT NÁŠ KOSTEL
Ve Vranově máme v kostele několikrát znázorněnu
Pannu Marii. Je samozřejmé na hlavním oltáři na
obraze, který znázorňuje zasvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie. Vranováci se nejvíce hlásí
k Panně Marii Lurdské, jejíž socha je na bočním oltáři svaté Barbory. V kostele je také kopie bítovské
Madony, kterou zde uctíváme jako Matku Naděje.
Jedná se o nejstarší znázornění náboženské sochy
ještě z doby vlády Karla IV., které se v našem kraji
zachovalo.
Rád bych se však pozastavil u tak zvané „Klentnické Madony“, která se v našem kostele objevila
teprve až v roce 2011, ale právě díky ní se podařilo upravit celý interiér kostela, a to zhruba za
17 miliónů korun. Jak se to vše stalo a kde jsme
k ní přišli?
Na faru nám občas přijíždějí skupinky dětí a mládeže a prožívají zde pěkné dny. Ozval se nám
jeden pán, jehož příbuzní zde také byli. Zrovna
v době, kdy jsme dokončovali kostel na Šumné,
sdělil, že nám věnuje sochu Panny Marie. Našel ji
na faře v Klentnici na půdě, krátce po té, co tuto
faru od biskupství odkoupil. A protože tomu rozuměl, věděl, že socha je velmi vzácná, proto ji chtěl
věnovat církvi a zdálo se mu, že se sympaticky věnujeme dětem a mládeži, a proto ji věnoval právě
nám pro kostel na Šumné. Po několika měsících se
však ozval znovu, a to s tím, že kdybychom byli
ochotni tuto sochu, na kterou jsme si už na Šumné zvykali, přemístit do vranovského kostela, že
by se mohl pokusit vypracovat projekt na žádost
o Norské fondy na opravu interiéru vranovského
kostela. A aby Nory navnadil, chtěl jim nabídnout,
že si budou moci dodat své odborníky, aby mohli
restaurovat vzácnou gotickou sochu Panny Marie.
Samozřejmě jsme souhlasili. Zvláštní je, že mezi
250 tehdejšími žadateli, právě Vranov uspěl. Pak
už jsme jen zírali, jak se věci daly do pohybu.
Po zrestaurování se Klentnická Madona ukázala v plné kráse – ta původní byla mírně řečeno
dost nepěkná. Odborníci odhadují, že patřila do
některého z blízkých rakouských klášterů a tam ji
v době válečných nebezpečí napatlali vrstvou nánosu a barev, které úplně zamaskovaly její skutečnou vizáž a hodnotu, a pak ji zřejmě ukryli na

půdu klentnické fary. Jenže ti, kdo si to pamatovali, se asi příhodné doby nedočkali, a tak tam
zůstala schovaná až do doby, kdy ji objevil tento
náš velký dobrodinec.
V době restaurování bylo podmínkou zhotovit její
naprosto věrnou kopii, kterou máme povinnost
mít umístěnou ve vranovském kostele. Originál
sám je tak vzácný, že se mluví o nevyčíslitelné
hodnotě. Rádi jsme přijali nabídku biskupského
muzea v Brně, kde tento náš originál vystavují
v ideálně zajištěném prostředí, co do teploty, vlhkosti a zabezpečení. Gotickou Klentnickou Madonu z Vranova nad Dyjí tam vystavují jako jeden
z nejvzácnějších exemplářů. Až pojedete do Brna,
přesvědčte se sami.
P. Marek Dunda, farář vranovský
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
ZLATÉ HORY
Stejně jako loni vyrazili někteří žáci 2. - 5. třídy na lyžařský výcvik do Zlatých Hor. Přestože počasí
zimním sportům moc nepřálo, tak si všichni účastníci dosyta zalyžovali a společně se školáky z Kravska
si naplno užili i koupání v bazénu, odpolední vycházku, večerní soutěže a společnou zábavu. Akce se
konala od 12. do 17. ledna.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Dvacet jedna recitátorů rozdělených do třech věkových kategorií se v úterý 11. února zúčastnilo
školního kola recitační soutěže. Letošními vítězi
se stali Ludmila Pokorná, Milan Kalina a Valentina
Balcárková.
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DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE
V úterý 17. prosince čekal na naše žáky výlet do
Znojma, kde nejprve zhlédli v kině Svět českou
pohádku „Hodinářův učeň“ a poté si prohlédli vánoční trhy.

Žáci 6. - 9. ročníku navštívili 28. ledna brněnské
digitální planetárium se zajímavým naučným programem „Země v pohybu“.

Policie České republiky pro nás uspořádala v lednu zajímavou besedu o bezpečnosti silničního
provozu, výbavě jízdního kola apod. a v únoru
pro naše starší žáky další besedu na téma „Právní vědomí“.

V pátek 28. února k nám zavítali herci Divadélka
pro školy z Hradce Králové. Pro naše menší děti
zahráli veselý příběh o námořnících a pirátech,
o kouzelné mušli, ztraceném pokladu, upovídaném papouškovi a věčně hladovém žraloku „Poklad kapitána Baltazara aneb Kdo se bojí, nesmí
na moře!“ Starší žáci pak měli možnost zhlédnout
představení „Romantismus není jen romantika
aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému“.
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I nadále vysílá jednou měsíčně školní rádio BEST.
Na školní zahradě jsme v březnu zahájili přípravy
vylepšeného kuličkového hřiště, které plánujeme
využívat od letošního května.

SBĚR
Jarní část soutěže ve sběru starého papíru se ruší.
Naopak i nadále 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 apod. Sběrný
koš je umístěn na školní chodbě. Hned vedle na-

jdete 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.

ZAVŘENÁ ŠKOLA
Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví
České republiky byla od středy 11. března na naší
škole přerušena výuka. Pedagogičtí pracovníci
tak od stejného dne připravovali pro žáky úkoly
v elektronické podobě a ty byly průběžně zveřejňovány na školním webu, kde se postupně objevo-

vala i široká nabídka odkazů s tipy na procvičování
učiva přes internet. Ke zdárné komunikaci s rodiči
a žáky byl využit i elektronický systém Bakaláři.
Více informací najdete na školních stránkách
www.zsvranov.cz
Mgr. Lubor Durda
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ZAMYŠLENÍ NAD ÚBYTKEM MÍSTNÍCH OBYVATEL
Znepokojivá je statistika evidence obyvatel k 31.
12. 2019, která vykázala 798 obyvatel, tedy o 15
obyvatel méně než ke konci roku 2018. V loňském
roce se 8 občanů přistěhovalo, 11 narodilo, 13 zemřelo, ale 19 občanů se odstěhovalo…

které, sice skromně, ale uživili. Pro srovnání otiskujeme i několik obcí v okolí, aby bylo zřejmé, že
za problémem úbytku obyvatel ve Vranově není
problém s výstavbou nových rodinných domů, ale
jde o vývoj doby jiným směrem.

Proč???
V tomto volebním období je velmi často diskutován problém výstavby nových rodinných domů
ve Vranově nad Dyjí, což někteří považují za důvod úbytku obyvatel. Výstavba nových rodinných
domů je dána především stanoveným územním
plánem a lokalitou, která nabízí tzv. zasíťování,
což je nejdůležitější pro rodinný dům, a to je voda,
teplo, odpad. Současně, ale i hluboko do budoucnosti obec nebude tak bohatá, aby si mohla dovolit tyto sítě rozšiřovat. Argument, že se staví v jiných obcích, jako jsou například Štítary, Citonice
apod., je prostý. Jde o výstavbu na koncích obcí,
kde připojení na tyto požadované sítě je jednodušší, než nabízí kopcovitý terén ve Vranově nad
Dyjí, dále menší nároky dané stanovenými předpisy Povodí Dyje, Správou NP Podyjí, památkovým
ústavem apod.
Problém úbytku obyvatel na vesnicích je celorepublikovým problémem, který je především dán
nabídkou pracovních míst. Musíme si uvědomit, že
Vranov nad Dyjí byl, je a vždy bude především
rekreační oblastí, která nabízí práce jen v letní
sezóně. Spousta obyvatel městyse našla pracovní
umístění ve Znojmě a nelení se jim za prací dojíždět. Mnozí z nás si jistě pamatují přeplněný autobus (i s vlečkou), který denně brzy ráno vozil lidi
do národních podniků, jako byla Gala, Fruta, Keramické závody, Motorpal atd. Svoboda vysněné
doby nás vystavila řadě nesvobodných rozhodnutí,
včetně evidence na úřadu práce. Lidé se vždy stěhovali za prací, ať to bylo po republice, nebo celé
rodiny odešly za prací za moře. Nikdo se nespokojí
s tím, že je někde krásně (ve Vranově je přenádherně), ale co je to platné, když to nejdůležitější,
zdroj obživy pro rodinu, chybí.
Dostal se mi do rukou kalendář z roku 1935, kde
jsou uvedené statistiky obcí na Znojemsku. V plném rozsahu otiskuji život ve Vranově, kde v r.
1935 bylo 1676 obyvatel, zásadní ale je, kolik zde
bylo řemeslníků. Tito měli své vícepočetné rodiny,

Vranov (Frain)
1676 obyvatel (561 Čechů, 1023 Němců, 4 jiná nár.)
Hostince: Přehradová restaurace, Zámecký hotel,
Hotel Schimerka, Hotel Ipp, Restaurace Kellnerova, Hostinec Waasův, Restaurace Kochollova,
Hostinec u Ledových slují, Kavárna a cukrárna
Traﬁky: Sklad tabáku, traﬁka u přehrady, traﬁka
v Hamrech
Obchody: R. Breitenfelder, M. a G. Glässer, Kat.
Czerny, Jos. Nedwich, Otto Kunpa, Jos. Ipp, Karel
Ondrák, Apeltauer, Družstevní prodejna
Živnosti: 2 cukráři, 3 stolaři, 2 zámečníci, 6 krejčí,
3 švadleny, 4 pekaři, 2 klempíři, 7 autodopravců
osob. i nákl., 3 holiči, 3 řezníci, 7 obuvníků, 1 malíř, 1 kom. mistr, 1 kolář, 1 pokrývač, 1 cihelna,
1 fotograf, 1 bednář, 1 elektrotechnik, 1 vanové
lázně, 1 žehlírna, 1 uhlař, 1 zubní technik, 1 mlékárna, 1 hosp. stroje, 1 mlynář, 1 kovář, 1 lékárna,
1 cementárna.
Bítov
401 obyvatel (374 Čechů, 27 Němců)
1 hostinec, 1 traﬁka, 4 obchody
Živnosti: 1 krejčí, 1 obuvník, 1 kovář, 1 kolář,
1 tesař, 1 řezník, 1 truhlář
Lančov (Landschau)
409 obyvatel (6 Čechů, 403 Němců)
2 hostince, 1 traﬁka, 2 obchody
Živnosti: 1 stolař, 2 kováři
Lesná (Liliendorf)
360 obyvatel (85 Čechů, 255 Němců)
2 hostince, 1 traﬁka, 1 krupařství, 3 smíš. zboží,
1 uhlí a dříví
Živnosti: 1 stolařství, 1 truhlářství, 1 kolář, 1 řezník, 1 parní pila a šrotovní mlýn, 1 tesařský mistr,
1 zednický mistr, 1 stolař a řezník, 2 pekaři, 1 kovář, 2 sedláři
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Šumná - Šumvald (Schönwald)
629 obyvatel (489 Čechů, 111 Němců, 1 jiná nár.)
3 hostince, 1 traﬁka, 2 obchody, 3 krupařství
Živnosti: 1 obuvník (ﬁl.), 1 stolař, 1 tesař. mistr,
1 stav. mistr, 2 krejčí

Onšov (Windschau)
234 obyvatel (96 Čechů, 136 Němců)
1 hostinec, traﬁka a obchod
Živnosti: 1 kovář
Podmyče (Pomitsch)
303 obyvatel (6 Čechů, 297 Němců)
2 hostince, 1 traﬁka, 2 obchody
Živnosti: 1 kovář, 1 krejčí
Šafov (Schaﬀa)
772 obyvatel (234 Čechů, 441 Němců, 38 jiná nár.)
4 hostince, 2 traﬁky, 8 obchodů
Živnosti: 2 obuvníci, 2 krejčí, 1 krejčka, 3 kováři,
3 zámečníci, 1 sklenář, 1 malíř, 2 pekaři, 3 stolaři,
1 kolář, 2 bednáři, 2 řezníci.
Štítary (Schiltern)
1153 obyvatel (125 Čechů, 999 Němců)
3 hostince, 2 traﬁky, 5 obchodů
Živnosti: 2 kováři, 3 truhláři, 1 zedn. mistr,
1 mlékárna a sýrárna.

Z informací ze stavebního úřadu městyse je zřejmé, že zájem o výstavbu ve Vranově nad Dyjí je,
ale ne tak velký pro rodinné domy, jako o rekreační objekty, což obci nepřispěje počtem obyvatel,
ale kilogramy odpadků a nesplnitelnými požadavky sezónních obyvatel.
Kdyby se ve Vranově podařilo prodat, opravit
a osídlit domy, které jsou neodmyslitelnou součástí naší obce, jistě by to bylo prospěšnější než
stavby bez studie zástavby, která by respektovala
všechny požadavky zdejší krajiny.

/MUDr. Alena Horná, místostarostka městyse/

SLAVNOSTNÍ ŽEHNÁNÍ KŘÍŽE

Pozvánka
21. března 2020 ve 14:00 hod. se koná slavnostní žehnání kříže,
který je umístěn na místě původního dřevěného kříže z r. 1888.
Krátký kulturní program zajištěn, součástí bude i nabídka Country Saloonu, který v rámci Světového dne poezie nabídne malé
občerstvení pod heslem „Zaplať básní“. (Ten, kdo složí básničku nebo rým, bude odměněn malým občerstvením v Country Saloonu.)
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Vážení spoluobčané,
plánovali jsme na den 21. března 2020 ve 14:00
hod. malou slavnost, která se měla stát zábavnou
– měla být oslavou Světového dne poezie, hlavně
ale měl být požehnán obnovený kříž, který stojí
nad serpentýnami, a to v místě, kde kdysi stával
dřevěný kříž.
Nečekaná virová epidemie, která dramaticky zasáhla celou Evropu a s tím spojená opatření, nás
přinutila akci zrušit. Alespoň tedy zveřejňujeme
pozvánku na tuto akci, která již byla natištěná
a připravená k rozdávání.
Na kříži je do mramoru vytesáno „OCHRAŇUJ
NÁS…“
Věříme, že až skončí největší celosvětová epidemie posledních století, budeme mít možnost poděkovat slavnostním požehnáním opraveného kříže,
který nás ochrání před touto nemocí.
Poděkování patří panu Doubkovi, který s akcí „Za-

plať básní“ vřele souhlasil a byl připraven všem
zúčastněným připravit zdarma občerstvení. Mohlo
jít o pěkné sobotní odpoledne u kříže, vyplněné
hudbou housliček, přednesem básní, s malým pohoštěním koláčky od paní Králové. Každý přítomný
by dostal malou odměnu, kterou by se prokázal
v Country Saloonu, kde by byl zdarma pohoštěn…
Snad se nám podaří ve zdraví se opět setkat, až
pominou nutná opatření. O to více se již těšíme na
setkání u kříže s prosbou „ochraňuj nás…“, které
bude jako díkůvzdání za prožívané období nejistoty.
Všem přeji trpělivost, vzájemnou ohleduplnost
a víru, že nás nečekaná epidemie posílí ve vzájemných mezilidských vztazích, kdy si uvědomíme,
že nejcennější, co máme, je naše zdraví. Prosba
na kříži nad naší obcí „ochraňuj nás…“ čeká na
naplnění svého poslání.
MUDr. Alena Horná, místostarostka městyse

Na zachovalé dobové pohlednici je krásný pohled na
dominantu Vranova nad Dyjí, vranovský zámek.
Původní dřevěný kříž, umístěný na pravé straně silnice,
byl v padesátých letech minulého století zničen dvěma
místními obyvateli, kteří při návratu z Onšova měli
mysl zastřenou alkoholem a kříž nenávratně zničili.
Ruka Páně je záhy ztrestala a spadli ze skaliska v
serpentýnách.
V roce 2019 bylo rozhodnuto o obnově kříže, který byl
nedílnou a uctívanou památkou zdejší krajiny.
Nadace pro obnovu církevních památek, děkanství
Znojemska, rozhodnutí o obnově sakrální památky
podpořila.

Na den 21. března připadá Světový den poezie, toto datum je ustanoveno již od roku 1999, kdy byl zmíněný den
vyhlášen generální ředitelkou UNESCO paní Irinou Bokovovou jako mezinárodní den. UNESCO uznává poezii jako
cenný symbol kreativity lidského ducha.
OSN, sekce pro výchovu, vědu a kulturu, uvádí „poezie je potvrzením našeho společného lidství“.
Pan Julius Meinl, majitel pražírny kávy ve Vídni, již od roku 1862 propagoval kulturu kavárny, kávy a čaje, přičemž tato
společnost dodnes Světový den poezie akcí „Zaplať básní“ propaguje.
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