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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

v uplynulých měsících jsme byli vystaveni neleh-
ké zkoušce, která nemá obdoby v nedávné his-
torii naší republiky. V době covidové se náš život 
musel přizpůsobit vzniklým situacím, někdy bylo 
těžké se zorientovat v různých nařízeních a do-
poručeních, ale přes veškerá úskalí se podařilo 
tuto neobvyklou dobu přežít a zvládnout. Opat-
ření, která nás postihla, nám na druhou stranu 
pomohla zamyslet se a přehodnotit to, co je 
v životě opravdu důležité. Potěšilo mne, že hned 
od vyhlášení nouzového stavu a povinnosti no-
sit roušky mně zavolalo několik žen, že budou šít 
roušky pro naše občany. Postupně se přihlašovaly 
další, že pomohou nebo přímo donesly již hotové 
roušky na úřad městyse. Tady bych chtěl velice 
poděkovat všem, kteří se zapojili do šití a distri-
buce roušek. Projevila se obětavost, solidarita 
a nezištná pomoc druhým, rád bych poděkoval 
všem jmenovitě, ale jmen je poměrně hodně 
a nerad bych na někoho zapomněl. Poděková-
ní patří zdravotníkům, majiteli Country sallonu, 
který okamžitě nabídl rozvozy obědů seniorům, 
majitelce lékárny, která od prvopočátku zásobo-
vala vranovskou lékárnu nedostatkovým zbožím, 
prodejnám potravin, které distribuovaly roušky 
a zavčas sehnaly nedostatkovou dezinfekci. Ne-
smím zapomenout na zaměstnance úřadu městy-
se, kteří rozváželi roušky a úředníky, ač byl úřad 
uzavřen, vyřizovali požadavky občanů. Poděkova-
ní patří také těm anonymním, kteří automaticky 
pomáhají svým blízkým a potřebným zvládat tuto 
nelehkou dobu. Nikdo neví, jak se situace bude 
dále vyvíjet. V každém případě musíme být při-
praveni a nepodceňovat současný vývoj a myslet 
si, že vše je za námi. Stále musíme být ve střehu 
a dodržovat základní pravidla hygieny a opatření, 
která stále platí.  

Všechna omezení a opatření, která byla vydána, 
mají dopad na naši ekonomiku, na fi rmy, ale také 
na jednotlivé lidi a jejich rodiny. A jaký je dopad 
koronaviru na obce a města? V souvislosti s „ko-
ronavirovou krizí“ dochází mimo jiné k poklesu 
daňových výnosů, které se dotýkají státu, krajů 
a obcí (sdílené daně). Obce nesouhlasí s dopadem 
zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonu-
su do samosprávných rozpočtů. Stát rozhodl, že 
tyto kompenzace pro OSVČ a další ekonomické 
subjekty budou hradit jako vratku daně z příjmu 
fyzických osob ze závislé činnosti. Podle JUDr. 
Stanislava Polčáka, předsedy SMS ČR a poslance 
Evropského parlamentu, celkové kumulativní do-
pady těchto vládních opatření tak už přesahují 20 
mld. Kč jen pro obce a města a mohou dosáhnout 
25 mld. Kč. K danému je nutné připočíst předpo-
kládaný propad ve sdílených daních až 40 mld. 
Kč oproti vládní predikci na r. 2020. U nás ve Vra-
nově nad Dyjí, pokud se situace a nespravedlivá 
konstrukce na samosprávy nezmění, tak propad 
ve sdílených daních může překročit až 25%, což 
představuje více jak 3 mil. Kč. Takové propady 
nemohou samosprávy samy zvládnout. Vláda 
porušila příslib, že příjmy samospráv nebudou 
kráceny. Například u našich sousedů v Rakousku 
podpoří své obce částkou 1 mld. eur, což odpoví-
dá přímé dotaci 3 000 Kč na obyvatele, Německo 
schválilo pro své samosprávy dokonce balíček 1,5 
bilionu Kč. Bez pomoci státu za této situace hrozí 
zastavení prakticky všech samosprávných inves-
tic, což se projeví hlavně do ekonomiky státu, 
protože obce a města nebudou investovat do růz-
ných zakázek, nákupů a oprav a pocítí to potom 
hlavně fi rmy, které zaměstnávají lidi. Starostové 
obcí a měst bojují o prostředky nás všech a odmí-
tají nespravedlivý postup státu.

Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse
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PODĚKOVÁNÍ

ZE ZADNÍCH HAMER…

Ráda bych poděkovala všem lidem, kteří v loň-
ském roce, při příležitosti rozsvěcování vánočního 
stromu, přispěli fi nančním darem pro Mateřskou 
školu ve Vranově nad Dyjí. Celkem se vybralo 
1538 Kč. Naše školka stojí v krásném prostředí, 
rozhodli jsme se proto, že tyto peníze vložíme do 
zkrášlení vchodu, aby celkový dojem byl ucelený. 
Paní místostarostka MUDr. Alena Horná s manže-
lem panem Ryšavým domluvili akademického so-
chaře pana Zdeňka Maixnera a tento pan umělec 
naší školce vyrobil krásná keramická loga na plot 
ke vchodu do školky. Na logu samozřejmě nechy-
bí děti ani zámek.  Tato keramická loga bylo po-
třeba připevnit na nerezové desky, na které jsme 
použili peníze ze sbírky. Samotná keramická loga, 
která stála 12 000 Kč, dostala mateřská škola da-
rem od paní doktorky Horné a pana Ryšavého. 
Velice si toho vážíme a moc děkujeme.

za MŠ Pavlína Velebová, ředitelka školy

Začátkem června byly na prostranství 
u kaple sv. Heleny v Zadních Hamrech za-
hájeny práce na projektu „Vstupní brána 
do Národního parku Podyjí“ a práce stá-
le pokračují… Dokončeno by mělo být do 
konce července, aby na místě mohlo pro-
běhnout Hamerské posvícení. 
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A SENÁTU PARLAMENTU 
ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ 2. A 3. ŘÍJNA 2020

JUBILEJNÍ DESÁTÝ ROČNÍK VRANOVSKÉHO POSVÍCENÍ

Hlasování na voličský průkaz
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, 
v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může 
ode dne vyhlášení voleb požádat obecní úřad 
v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského 
průkazu.

• pro volby do zastupitelstev krajů – na 
voličský průkaz může volič hlasovat pouze 
v územním obvodu kraje, kde jsou volby vy-
hlášeny (občané s trvalým pobytem ve Vrano-
vě nad Dyjí mohou na voličský průkaz hlasovat 
v územním obvodu Jihomoravského kraje)

• pro volby do Senátu Parlamentu České 
republiky -  na voličský průkaz může volič 
hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, 
kde jsou volby do Senátu vyhlášeny a v jehož 
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému 
pobytu (občané s trvalým pobytem ve Vrano-
vě nad Dyjí mohou na voličský průkaz hlasovat 

ve volebním obvodu č. 54 – celý okres Znoj-
mo, jižní část okresu Brno-venkov, tvořená na 
východě obcemi Loděnice, Šumice, Branišovi-
ce, Troskotovice)

Volič může o voličský průkaz požádat: 
1. osobně nejpozději do 30. 9. 2020, do 16:00 

hodin u obecního úřadu, v jehož stálém se-
znamu je zapsán

2. nebo v listinné podobě opatřené úředně ově-
řeným podpisem voliče, nebo v elektronic-
ké podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky (musí být datová schránka fyzické 
osoby-voliče) doručeným obecnímu úřadu, 
a to nejpozději 7 dnů přede dnem volby tj. do  
25. 9. 2020.

Vzor žádosti o voličský průkaz je zveřejněn 
na webových stránkách městyse www.ou-
vranov.cz, v sekci aktuální informace. 

/Miroslava Hanáková/

PŘÍPADNÉ DRUHÉ KOLO SENÁTNÍCH VOLEB VE DNECH 9. A 10. ŘÍJNA 2020

Jak uvedl starosta městyse, Ing. Lubomír Vedra, 
ve své úvodní řeči, je to již 10 let od slavnostní-
ho okamžiku, kdy ve Vranově nad Dyjí pan biskup 
Mns. Vojtěch Cikrle, bývalý starosta Znojma MUDr. 
Zbyšek Kaššai a další vzácní hosté byli přítomni 
slavnostního vysvěcení oltáře v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie. Do ol-
táře byly umístěny ostatky 
sv. Jana Nepomuckého Ne-
umanna a dalších světců. 
Od tohoto roku je již tra-
dicí slavit posvícení, které 
je první neděli v červnu. 
Posvícení je odvozeno od 
slova svěcení – pouť bývá 
ve Vranově nad Dyjí až 
v srpnu.
Tento rok bylo posvícení 
o to slavnostnější, že byla 

požehnána i pamětní stuha ke 920 letům od prv-
ní zmínky o Vranově. Stuha je poslední symbol 
z kolekce, která je nedílnou součástí reprezentace 
obce. Všichni lidé v kostele měli ukázněně roušky 
a dodržovala se nařízená opatření. Po mši svaté se 
všichni sešli na přátelskou besedu na farské za-

hradě, kde bylo připraveno 
bohaté občerstvení. 

Krásné počasí, slavnostní 
atmosféra a děvčata v kro-
jích, to vše bylo součástí 
jubilejního, již desátého 
ročníku Vranovského posví-
ceni, ke spokojenosti všech 
zúčastněných.

/MUDr. Alena Horná, 
místostarostka městyse/

Vranovský
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REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ČOV VRANOV NAD DYJÍ 

V uplynulých dnech byla zahájena stavba rekon-
strukce a intenzifi kace čistírny odpadních vod ve 
Vranově nad Dyjí. Jedná se o rekonstrukci a inten-
zifi kaci stávající ČOV.  Současný stav čistírny, kte-
rá je provozována od roku 1995, vyžaduje neod-
kladnou rekonstrukci všech stávajících objektů od 
vstupní čerpací stanice až po výústní objekt výto-
ku vyčištěných odpadních vod do řeky Dyje.   Sou-
časně i reálná kapacita aktivačních nádrží, z po-
hledu nyní platné legislativy, odpovídá hodnotě 

cca 1200 EO, což absolutně neodpovídá potřebné 
kapacitě ČOV – 1800 EO s ohledem i  na budoucí 
rozvoj městyse, defi novaný územním plánem. Pro 
nutnou rekonstrukci ČOV vypovídají  i technické 
nedostatky, které současná ČOV vykazuje. Mezi 
tyto především patří lapák písku, který nevyhovu-
je jak po hydraulické, tak i po konstrukční strán-
ce, následné zpracování vytěženého písku není na 
úrovni požadované současnou legislativou o odpa-
dech. Nevyhovující je i kalové hospodářství, chybí 
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možnost zahuštění a dostabilizace přebytečného 
kalu v uskladňovacích nádržích. ČOV není vybave-
na zařízením pro srážení fosforu.Návrh nové ČOV 
předpokládá výstavbu nového funkčního  betono-
vého objektu, ve kterém budou umístěny aktivační 
nádrže, dosazovací nádrže a  dvoupodlažní objekt 
strojovny a dmýchárny.  Nad  touto částí beto-
nového objektu  bude  nadzemní objekt mecha-
nického předčištění. Stávající nádrže kalu budou 
zrekonstruovány a využity pro uskladnění  přeby-
tečného kalu. Budou doplněny o nové technologie 
stabilizace a zahušťování kalu. Stávající provozní 
objekt bude zrekonstruován pro zajištění dalšího 
využívání sociálního vybavení pro obsluhu a míst-
nosti elektrotechnologie. Bude vybudována nová 
šachta pro příjem dovážených odpadních vod. 
Zrekonstruována bude vstupní čerpací stanice 
a výtokový objekt. Stávající aktivační a dosazovací 
nádrže budou zdemolovány. Celý objekt ČOV bude 
oplocen a budou zřízeny nové komunikační plochy. 
Odpadní vody na ČOV budou likvidovány v řízeném 
procesu nitrifi kace a denitrifi kace v aktivačních ná-
držích za použití provzdušňování jemnobublinnými 
aeračními elementy a míchání ponornými mícha-
dly při jednotlivých fázích čistícího procesu. Pro 
odstranění – vysrážení fosforu bude dávkována 

chemikálie Prefl ok. Následně v dosazovacích ná-
držích bude oddělena vyčištěná voda  a ostatní 
nečistoty, které budou přečerpávány jako přeby-
tečný  nebo zpět vrácený kal. Přebytečný kal bude 
dále upravován v uskladňovacích nádržích kalu za 
použití  provzdušňovacích elementů pro  aerobní 
stabilizaci kalu. Zahuštěný kal pak bude odvážen 
z ČOV k následné likvidaci.  
Nový objekt ČOV bude  doplněn o další nová zaří-
zení, která zkvalitní stávající úroveň ČOV v odstra-
ňování znečištění ve vypouštěných OV – automa-
tické řízení procesu čištění, měření vypouštěných 
vod atd.  
Stavbu, jejímž investorem je svazek Vodovody 
a kanalizace Znojemsko, provádí stavební fi rma 
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Do-
pravní stavby MORAVA, Brno, která byla vybrána 
ve výběrovém řízení. Technický dozor zajišťuje 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., di-
vize Znojmo, která se rovněž podílela na přípra-
vě projektové dokumentace a vyřízení územních 
rozhodnutí i stavebních povolení. Celkové náklady 
stavby činí 49,99 mil. Kč bez DPH, přičemž dotace 
z OPŽP jsou ve výši 16,5 mil. Kč. Dokončení stavby 
se předpokládá v červnu roku 2021. 

/FT/

Vranovský
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Policisté z Obvodního oddělení ve Vranově nad Dyjí 
děkují všem občanům za jejich zodpovědnost, za 
dodržování pravidel a opatření, za jejich aktivitu 
a projevy podpory v době vyhlášení nouzového 
stavu, čehož si velice vážíme. Svým přístupem vý-
razným způsobem přispěli k ukončení nouzového 
stavu dne 17.5.2020 a tím přispěli k tomu, že  se 
situace pomalu vrací k normálu a my ke svým běž-
ným životům.
Policisté z OOP Vranov nad Dyjí během nouzového 
stavu dohlíželi na dodržování vládních nařízení, kdy 
ve většině případu postačila domluva a vysvětlení si-
tuace.
V rámci opatření v souvislosti s vyhlášením nou-
zového stavu byly v rámci Jihomoravského kraje 
otevřeny nonstop pouze dva hraniční přechody 

s Rakouskem a to Mikulov a Hatě, kde kontrolu za-
jišťovalo 15 policistů včetně našich policistů z OOP 
Vranov nad Dyjí, ale také příslušníci HZS, Celní 
správy. Nejzápadnější hraniční přechod v rámci 
Jihomoravského kraje ve Vratěníně byl otevřen 
pouze od 05:00 do 23:00 h odin zejména pro tzv. 
pendlery, kde výkon služby zabezpečovali policisté 
společně s příslušníky Armády ČR. Hraniční přecho-
dy v Šafově, v Podmyči a v Čížově byly uzavřeny 
pomocí technických prostředků.
V pátek 3.6.2020 opustili v poledne policisté spo-
lečně s příslušníky Armády ČR hraniční přechod ve 
Vratěníně a opět je možné hranice s Rakouskem 
překračovat na kterémkoliv místě. Občané však 
musí počítat s namátkovými kontrolami ze strany 
policie.
Občané ČR při návratu do ČR z Rakouska nemusí 
mít test na koronavirus a nemusí jít do domácí ka-
rantény, což přivítali zejména tzv. pendleři neboli 
přeshraniční pracovníci. 
Situace se nadále vyvíjí, proto doporučujeme ob-
čanům sledovat webové stránky Ministerstva vnitra 
(www.mvcr.cz), které se průběžně aktualizují.  

za OOP Vranov nad Dyjí 
npor.Mgr.Dušan Podsklan, vedoucí oddělení

POLICIE DĚKUJE OBČANŮM

Z REGIONTOUR 2020

MLADÍ HASIČI

Konečně přišla doba „Po coroně“, a jak se zača-
la postupně uvolňovat opatření, my jsme začali 
s mladými hasiči opět trénovat. Bohužel se neko-
nalo a ani konat nebude jarní kolo Plamene, který 
jsme měli slibně rozjetý od podzimu. Holky devá-
ťačky si už neodběhnou oblíbené štafety, protože 
od nového ročníku postupují do skupiny dorostu. 
Znamená to pro nás velkou změnu. Tréninky jsme 
upravili na část pro mladší a starší žáky a po nich 

samostatně dorost. Holky trénují s dospěláckým 
nářadím a samy vám jistě potvrdí, že už to není 
legrace.
Srdečně vás zveme na Soutěž v požárním útoku 
o pohár starosty městyse Vranov nad Dyjí, která 
se bude konat 11. července 2020 od 13:00 na Pta-
čím vrchu. Přijďte se na děti podívat a vytvořit jim 
silnou fanouškovskou základnu.

Milada Kovářová

Na veletrhu Regiontour 2020 letos návštěvníci oceňovali i invenci a um vra-
novského zámečníka - pana Jindřicha Miklíka. V expozici cykloklubu Znojmo 
byl vystaven jeho multifunkční „SELF-SERVICE“ stojan na seřizování kol, kte-
rý již několik let slouží v Předních Hamrech ke spokojenosti projíždějících 
cykloturistů.

Hraniční přechod Vratěnín
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JAKÁ BUDE LETOŠNÍ REKREAČNÍ SEZÓNA?

INFORMACE PRO PODNIKATELE V CESTOVNÍM RUCHU

Letošní jaro nezačalo pro subjekty působící v ob-
lasti cestovního ruchu vůbec dobře. S velkou ná-
vštěvností Vranovska o Velikonocích a prodlou-
žených květnových víkendech mnozí počítali, ale 
epidemiologická situace tato očekávání zhatila. 
Teprve v posledních dnech se opět rozproudily 
objednávky pobytů na léto. Očekává se, že turis-
té dají letos přednost tuzemské rekreaci, a to by 
mohla být příležitost i pro místní podnikatele.  Vra-
novsko a Vranov nad Dyjí má pořád co nabídnout 
a i letos se rozšířila pestrá škála nových možností 
pro návštěvníky. Namátkou lze jmenovat dokon-
čovanou vyhlídkovou věž na zámku, nové zrcadlo-
vé bludiště v „horní škole“ nebo lanové centrum 

u statku, které by mělo být uvedeno do provozu 
začátkem července.
Je však velmi důležité, aby všechny služby na Vra-
novsku byly na odpovídající úrovni a aby hosté, 
kteří letos berou tuzemsko jako náhradní řešení, 
na naši lokalitu vzpomínali v dobrém a rádi se 
k nám vraceli. Zcela samozřejmé by pak mělo být 
pro všechny podnikatele dodržování všech hygie-
nických opatření, aby se předešlo šíření korona-
viru.
Jaká bude letošní letní turistická sezóna zatím 
s jistotou nevíme. To můžeme zhodnotit až na 
podzim.  Zatím si všichni přejme pevné nervy, 
pěkné počasí a spokojené hosty.

V současnosti je mnoho měnících se epidemiolo-
gických nařízení, nabídek podpůrných programů 
pro podnikatele apod. Pro lepší orientaci v této 
situaci mohou podnikatelé v cestovním ruchu vyu-
žít náměty, letáky a další materiály, které nejenom 

pro restaurace, hotely i drobné ubytovatele vytváří 
v jednoduché formě Asociace hotelů a restaurací 
ČR (www.ahrcr.cz).

Ing. Jaroslav Ryšavý 
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

ONLINE VÝUKA
Vzhledem k březnovým opatřením naší vlády jsme 
byli nuceni rychle zareagovat na vzniklou situaci. 
Už ve druhé polovině března jsme poskytovali na-
šim žákům základní informace a pokyny pro práci 
doma. Co bylo ale mnohem důležitější, bylo obrov-
ské nasazení celého pedagogického sboru, který 
se nezalekl moderních technologií a zareagoval 
naprosto skvěle. Už od začátku dubna tak všichni 
vyučující (nejen učitelé, ale i naše asistentky a vy-
chovatelky) měli svou vlastní virtuální učebnu, kde 
zvládali veškeré administrátorské i organizační kro-
ky, které byly nezbytné pro zajištění online výuky.

PŘÍPRAVA NAŠICH ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU NA 
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Od 11. května jsme začali s přípravou našich de-
váťáků na přijímací zkoušky. Od pondělí do čtvrtka 
(v pátek se deváťáci scházeli na přípravu svého 
závěrečného fi lmu) tak probíhalo intenzivní opako-
vání a procvičování učiva z českého jazyka a ma-
tematiky, kterého se účastnili všichni, kteří měli 
před sebou červnové přijímací řízení. Pro naše vy-
učující to znamenalo, že k probíhající online výuce 
museli přidat i prezenční výuku ve škole.

PREZENČNÍ VÝUKA ŽÁKŮ 1. – 5. ROČNÍKU
Od 25. května jsme naplno využili možnost zahájit 
prezenční výuku dětí na I. stupni. Valná většina 
žáků tuto možnost využila, protože osobní kontakt 
se spolužáky a učiteli nemůže nahradit sebelep-
ší technika. Na druhou stranu je třeba dodat, že 
virtuální místnosti hodláme využívat i v budoucnu. 
Např. pro doučování, různé kroužky apod.
Žáci druhého stupně pokračovali v online výuce až 
do konce školního roku.

ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
V sobotu 13. června jsme za velkého zájmu široké 
veřejnosti odehráli dva téměř hodinové koncerty. 
Stalo se tak u příležitosti 2. ročníku Zpívání na 
schodech. Kromě našich bývalých i současných 
žáků, pedagogů a rodičů nás letos svým uměním 
podpořili Kristína Šimegová /zpěv/, Honza Jeřábek 
/baskytara/, Martin Hájek /cimbál/ a Jirka Nesiba 
/kytara a zpěv/. Podle dosavadních reakcí valné 
většiny zúčastněných už nyní je jasné, že to neby-
lo poslední setkání tohoto druhu. Už teď se těšíme 
na příště. 

Vranovský
zpravodaj
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WEBINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ FOTOGRAFY
Ve středu 24. června jsme uspořádali webinář na 
téma Digitální fotografi e. Ten byl určený všem, kte-
ří začínají fotit a chtějí pochopit základní manuální 
nastavení svého přístroje. Dále zazněly užitečné 
informace, jak správně vybrat vhodný fotoaparát, 

co od něj čekat, jak se vyvarovat zbytečných za-
čátečnických chyb apod. Všichni účastníci tak měli 
možnost z pohodlí svého domova získat zajímavé 
poznatky, které se jim mohou v budoucnu hodit.
Více najdete na školních stránkách www.zsvranov.cz. 

Mgr. Lubor Durda
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NEJLÉPE OPRAVENÁ KULTURNÍ PAMÁTKA 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE –  KARNER SV. ONDŘEJE

REKONSTRUKCE VĚŽE VRCHOLÍ, STŘECHY SE BUDOU OPRAVOVAT 
DO PODZIMU A ČÁST ZÁMKU ZÍSKÁ NOVOU FASÁDU

Rada Jihomoravského kraje vyhlá-
sila XIII. ročník soutěže „Nejlépe 
opravená kulturní památka Jihomo-
ravského kraje v roce 2019“. V kate-
gorii drobné stavby, kam patří lidové 
stavitelství, kapličky, zvoničky, boží 
muka, poklony, se na prvním místě 
umístil karner (rotunda) sv. Ondřeje 
v areálu kostela Nanebevzetí Panny 
Marie ve Vranově nad Dyjí. Kulturně 
historická hodnota karneru je mimo-
řádná. Jde o románskou stavbu asi 
z doby před rokem 1259 (někteří ba-
datelé kladou výstavbu do 12. století 
i starší doby). První etapou obnovy 
v roce 2018 byla výměna krovů a latí, výměna 
krytiny z bobrovek a oprava jehlancovité věžičky. 
Při druhé etapě v roce 2019 byla opravena fasá-

da, restaurovala se nástěnná malba 
Veroničiny roušky, schody, zábradlí 
a mříže. Zároveň byl odkryt přístup 
do kostnice, která je zaplněna lid-
skými ostatky. Slavnostní vyhlášení 
letošních výsledků ročníku soutěže 
se uskutečnilo 22.6.2020 v Brně ve 
vile Löw – Beer. Ocenění za první 
místo převzal starosta Ing. Lubomír 
Vedra a místostarostka MUDr. Alena 
Horná. Cena je honorována částkou 
50 tis. Kč. O udělení ceny a pořadí 
rozhodla komise soutěže složená 
z řad odborníků. Poděkování patří 
také vám všem, kteří jste zaslali svůj 

hlas památce prostřednictvím SMS. 

Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse

Zámecké budovy stále obepíná lešení a průběh 
rekonstrukčních prací zaznamenají domácí i tu-
risté až do pozdního podzimu. Nejrychleji postu-
pují opravy věže. Její interiér je téměř dokončen 
a pevně věříme, že ji návštěvníkům zpřístupníme 
v první polovině prázdnin. Z vrcholu věže již bylo 
demontováno lešení, protože nová měděná kryti-
na, výstupní otvor a kovový vyhlídkový ochoz jsou 
již na svém místě. Zhotovitele ještě čeká osazení 
stožáru, vyrobeného na základě dochovaných his-
torických vyobrazení a třímetrová železná deska 
s malbou rytíře, v minulosti sloužící jako korouhev. 
I po otevření vyhlídkového ochozu věže nezmizí 
lešení zcela. V průběhu letních měsíců bude opra-
vována její fasáda, dojde k odstranění mechů a lo-
kálním vysprávkám dochované středověké omítky. 
Fasáda věže bude konzervována opakovanými 
nátěry vápennou vodou, takže po demontáži leše-
ní věž výrazně zesvětlá. Práce na objektu správní 
budovy na prvním nádvoří jsou před dokončením 
a do prázdnin bude střecha kompletně pokrytá 
novou pálenou taškou. Spolu se střechami došlo 
i na opravu barokních komínů, které získaly svůj 

původní tvar, totožný s komíny na hlavní zámec-
ké budově. Oprava střech na sýpce bude po dobu 
hlavních prázdnin zastavena a řemeslníci se pře-
sunou na objekt pokladny vedle věže. Po prázd-
ninách fi rma opraví druhou polovinu sýpky a dva 
strážní domky u hlavní zámecké brány. S koncem 
roku tak budeme moci uzavřít celkovou generální 
rekonstrukci střech vranovského zámku, probíha-
jící od roku 2016. Práce na střechách a zejména 
přítomnost lešení přinese i jeden nepředpokládaný 
bonus, na který se velmi těšíme. Dojde na opravu 
jedné z nejpoškozenějších a zároveň pohledově 
nejexponovanějších fasád štítu sýpky a chodby 
do kaple, které jsou viditelné nejen z vyhlídky na 
nádvoří, ale i z příjezdové cesty do Vranova. Vzhle-
dem ke složitému vrstvení střech, zejména nad 
spojovací chodbou do kaple, by pozdější oprava 
fasády novou střechu poškodila. Bylo tedy zažádá-
no o navýšení dotace a vydání závazného stano-
viska památkové péče. Oprava fasády štítu sýpky 
a chodby do kaple je plánovaná na měsíc srpen. 

Bc. Radek Ryšavý
kastelán státního zámku Vranov nad Dyjí

Vranovský
zpravodaj
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CO SE STALO A NAŠTĚSTÍ NESTALO

Díky koronavirové době, kdy nebylo možno dělat 
všechny bohoslužby tak, jak jsme zvyklí, přišel 
nápad, co takhle občas udělat modlení u nějaké 
kapličky nebo kříže přímo v přírodě. Vždyť jen ve 
vranovské farnosti je jich více než 25. Začali jsme 
modlitbou u kapličky sv. Tekly, poblíž Ptačího vrchu. 
Tam jsme se ještě v dubnu, v době, kdy ze všech 
stran zaznívalo varování, že hrozí velké nebezpe-
čí sucha, modlili za déšť. A pak jsme o některých 
nedělích odpoledne pokračovali s májovými pobož-
nostmi na dalších místech. Vypravili jsme se k tzv. 
Kumpově pokloně při lesní pěšině z Vranova do 
Onšova a modlili jsme se též na Kamenném mostě 
u křížku, který připomíná tragickou smrt Dušana 
Hekrly. Snad nejpůsobivější ale byla modlitba na 
Hallamasskově vyhlídce. Tam je již několik let malý 
dřevěný křížek na připomínku dvojitého zázraku, 
který se tam stal před osmnácti lety.
S odstupem let stále víc vidím, že použít slovo 
zázrak pro událost, která se zde stala, je zcela 
na místě. Také jsme si to při tomto modlitebním 
setkání připomněli. A co se zde tedy stalo? V so-
botu 11. 5. 2002 jsme pořádali pro oblast, kte-
rou máme na starost s FATYMem Vranov, tradiční 
Superden. Tehdy se sjelo do Vranova hodně dětí. 
Víc než 100. Po úvodní bohoslužbě začala „super-
hra“. Děti v trojčlenných skupinkách vyrazily po 
celém Vranově na různá stanoviště. Všude byli po-
řadatelé a měli pro ně připravené úkoly a otázky. 
Cesta byla označena fáborky, takže nikdo nemohl 
zabloudit, a přece jedna skupinka zabloudila - tři 
děvčata z Milíčovic. Cestou od školy lesem pře-
hlédla fáborky i naši spolupracovnici a místo toho, 
aby došla zezadu na hřiště, odbočila po cestičce 
k Hallamasskově vyhlídce. Cestou si vůbec ne-
všimla, že už tam žádné fáborky nejsou a ani je 
nezastavila skutečnost, že dál stezka za vyhlídkou 

už nepokračuje. V před-
chozí noci pršelo, a tak 
byl terén kluzký. Děv-
čata pokračovala ne-
pochopitelně směrem 
dál a vzhůru do velmi 
strmého nebezpečné-
ho svahu, kde zřejmě 
byla stopa po nějakém 
zvířeti a tato stopa jim 
mohla připomínat ces-
tičku. Když ušla asi 3 až 
5 metrů a ocitla se nad 
prudkým srázem trochu 
bokem od vyhlídky, prv-
ní z nich uklouzla a začala padat. Druhá ji chytila 
za ruku, ale už ani ona nedokázala udržet rovno-
váhu a padaly obě. Zachytila je ještě třetí, ale té 
se vysmekly. S obrovským křikem obě dívky letěly 
ze strmého srázu téměř volným pádem. Když jsme 
později měřili výšku místa, z kterého padaly na 
břeh, na který dopadly, (není to jednoduché změ-
řit), naměřili jsme 21 metrů. Z protějšího břehu to 
viděli lidé, kteří byli na zahrádce – spíše slyšeli ten 
hrozný křik, který pád děvčat provázel. Bylo jim 
jasné, že se stala tragédie. Hned byla zavolána 
sanitka a záchranáři se přes řeku dostali na místo, 
kam děvčata dopadla. Ten břeh je totiž odjinud 
téměř nepřístupný. Když jsem byl přivolán, zrovna 
nakládali děvčata do záchranky. Jel jsem s nimi do 
nemocnice a několik hodin čekal, než proběhnou 
všechna důkladná vyšetření. Jako zázrak vidím, že 
to přežily a to i bez jakéhokoliv vážnějšího zranění. 
Jen s několika drobnými odřeninami. Když jsem 
pak ten den k večeru projížděl přes Milíčovice, za-
hlédl jsem je. Byly mezi skotačícími dětmi... 
Zázračnost a neobvyklost toho, co se stalo, spíše 
co se nestalo, mi došla až teprve večer, když jsme 
si s ostatními spolupracovníky na Hallamasskovu 
vyhlídku zašli. Byl jsem tam poprvé v životě. Ještě 
byly vidět stopy na místě, odkud padaly, kde jim 
podklouzly nohy, jak se tam snažily marně udržet. 
Od té doby si občas na Hallamasskovu vyhlídku 
zajdu a u malého křížku, který je tam na památ-
ku této události, děkuji Pánu Bohu, že tehdy jeho 
mocí byl zachráněn život Jany Š. a Terezky K.

P. Marek Dunda, farář vranovský

Vranovský
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Z HISTORIE EPIDEMIÍ 
Jako první historicky doloženou epidemií byl tzv. 
Thukydidův mor, který vypukl v Athénách kolem 
roku 430 před Kristem. Nemoc řádila na Pelo-
ponéském ostrově 4 roky a za tu dobu zemřela 
polovina tamní populace. O průběhu onemocnění 
zanechal historik Thukydides podrobné informa-
ce, které sepsal do díla Dějiny peloponéské války. 
Epidemie měla podstatný vliv na budoucí utváření 
evropských dějin. Na nemoc zemřel i významný 
athénský vojevůdce Oerikles, který byl vynikající 
demokrat a politik. Jeho smrt přispěla k porážce 
Athén, které byly kolébkou evropské civilizace. Ve 
městě Athény zemřelo asi 100 000 lidí, zavládl zde 
velký chaos, lidé epidemii brali jako trest. Mrtvá 
těla spalovali na hranicích a když tuto hrůzu viděli 
nepřátelští Sparťané, tak raději ustoupili – nemoc 
udělala většinu práce za ně. Podle příznaků byl pří-
činou první popsané epidemie tyfus.

Mezi epidemie, které měly obrovský vliv na život 
naší planety, patří především onemocnění chřip-
kou, AIDS, malárií, neštovicemi, morem, tuber-
kulózou, cholerou, tyfem, žlutou zimnicí, dětskou 
obrnou a v současné době se k těmto přidala epi-
demie koronaviru COVID-19. O epidemiích způso-
bených některými z těchto onemocnění se zmíním.

CHŘIPKA - Když v r. 1918 svět přivítal konec svě-
tové války, která si vyžádala miliony mrtvých, ob-
jevila se další katastrofa, tzv. velká, též španělská 
chřipka, které během prvních pár měsíců podlehlo 
na starém kontinentu dvacet milionů lidí. Celkový 
počet obětí se odhaduje na 100 milionů lidí a tato 
pandemie je pokládaná v historii lidstva za největ-
ší. Předpokládá se, že nešlo o běžnou chřipku, ale 
původcem byl virus H1N, což byla již zmutovaná 
varianta. Epidemie trvala téměř celý rok, a to až 
do doby, kdy virus zmutoval do nesmrtící varianty. 
Vědci předpokládají, že od té doby má většina lid-
stva v sobě jistý stupeň imunity proti této chřipce, 
kterou dědí od předků, kteří tuto světovou pohro-
mu přežili.

MOR – „černá smrt“ kosila bohaté i chudé, pro 
naše předky to byla hrůza hrůz. Mor řádil v Evropě 
v době baroka a to od poloviny 16. do konce 18. 
století. Poslední epidemie byla v roce 1749, proto 
jsou ve městech a obcích na náměstích morové 

sloupy jako připomínky tohoto neštěstí. Některé 
sloupy jsou postavené na hromadném pohře-
bišti a jsou poděkováním za odeznělou epidemii 
a vzpomínku na zemřelé, některé sloupy jsou 
prosbou o ochranu proti moru. I my ve Vranově 
nad Dyjí máme na náměstí morový sloup z roku 
1716, který nechal vystavět Heřman Michal, hrabě 
z Althanu, jako upomínku na epidemii moru v r. 
1680, který zuřil v našich končinách. Socha před-
stavuje Pannu Marii a pod ní jsou svatí Šebestián 
(patron proti moru), Roch, Florián a Jan Nepo-
mucký. Kolem r. 1348 na mor vymřela polovina 
evropské populace. Nákaza se šíří vzduchem a je 
způsobena bakterií Yersinia pestis, v dnešní době 
je nemoc již léčitelná. Výskyt tohoto onemocnění 
je typický pro chudé oblasti. První zprávy o moru 
pocházejí z Číny, a to z r. 1330, kdy byla zasažena 
provincie Chu-Pej ve střední Číně. Do Evropy byl 
mor zavlečen přes Itálii, v Janově se objevil mor 
již v r. 1347 a bylo proto přijato opatření, že do 
přístavu smějí vplout lodě až po 40 dnech čeká-
ní na moři. Latinsky čtyřicet se řekne „quarante“, 
odkud vzniklo slovo karanténa. Z Itálie se rozšířil 
mor do celé Evropy a bohužel také do Čech, kde 
řádil nejvíce v 17. století. V souvislosti s morem 
jsou známé výjevy na obrázcích – muži v dlouhých 
pláštích, mající na hlavě masku s dlouhým zoban-
cem, která vypadá jako maska na italský maškarní 
ples, ale v době moru v Itálii byli takto oblečeni 
lazebníci a ranhojiči, neboť už se vědělo, jak se 
infekce šíří a v zobanci byl proto uložen fi ltr.

TUBERKULÓZA – souchotiny, úbytě, oubytě, ftí-
za, bílý mor (protože nemocní lidé jsou nápadně 
bledí) nebo královo zlo, případně krtice (neboť 
byly postiženy uzliny na krku). Název tuberkuló-
za pochází z latinského slova „tuberculus“, tj. hr-
bolek. Z mumií ze starého Egypta pocházejících 
z doby před pěti tisíci let jsou průkazné známky 
onemocnění tuberkulózou. 28. března 1882 obje-
vil Robert Koch původce TBC Mycobacterum tu-
berculosis, proto se také původci TBC říká Kochův 
bacil - za tento objev dostal Nobelovu cenu. V boji 
s touto nemocí se učinil velký pokrok, zvláště když 
v r. 1944 lékaři vyvinuli antibiotikum streptomy-
cin. Naše poválečné zdravotnictví se může chlubit 
díky povinnému očkování proti TBC téměř úplným 
vymýcením této zákeřné nemoci. Starší občané si 
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možná vzpomenou na termín Calmetisace, které 
bylo prováděno BCG vakcínou, které byla izolová-
na z bacilu, který objevil Calmett a Guerin (z toho 
název vakcíny proti bacilu). Díky přísunu cizinců se 
u nás eviduje nárůst tohoto infekčního onemoc-
nění - v roce 2007 bylo nahlášeno 893 nakaže-
ných. Na rozvoj TBC má vliv podvýživa, proto jde 
o problém rozvojových zemí. Léčba byla známá 
v tzv. sanatoriích, první sanatorium bylo zřízeno 
v r. 1854 Hermannem Brehmerem v dnešním So-
kolowsku v Polsku – léčba zde byla pro vyvolené, 
v horách, na čerstvém vzduchu, s dobrou stravou, 
přesto zde byla 50% úmrtnost. TBC je choroba 
nakažlivá, přenosná vzduchem, tzv. kapénková 
infekce, ale i od krav infi kovaným mlékem, což 
se později řešilo povinnou pasterizací mléka, kte-
rá platí dodnes. V Británii platil v 19. století zá-
kaz plivání na zem a TBC bylo povinně hlášeno 
jako nemoc nakažlivá. V roce 1990 byl ukončen 
preventivní program proti TBC, skončilo povinné 
štítkování, zrušila se kalmetizační centra, ale hroz-
ba TBC stále trvá a vznikly kmeny odolné proti 
antibiotikům. TBC je třeba mít stále na vědomí, 
neboť případů onemocnění přibývá. COVID-19 
– Civilizační pandemie 21. století, na jejíž vyhod-
nocení – proč?, jak? a co dál? si musíme ještě po-
čkat. Víme jen, že jde o virového přistěhovalce, se 
kterým mnozí žijí a neví o tom.. Oslabení jedinci, 
nad jejichž zdravím virus zvítězí, onemocní… Úmrtí 
však není na virus, ale s virem jako přidruženou 
komplikací. Zatím účinný lék není.

Co tento svět s vyspělou technologií ve všech obo-
rech udělal pro záchranu ohroženého lidstva??? 
Doporučil tři primitivismy: 1. Mýt si ruce mýdlem; 
2. Nosit roušku; 3. Izolovat se od ostatních. Jak 
bezmocné a primitivní v tomto století dobývání 
vesmíru…!!!

Občané naší obce se zachovali velmi zodpovědně. 
Díky patří všem dobrovolníkům, kteří velmi rychle 
zareagovali na stávající situaci a obec zabezpečili 
rouškami, desinfekčními prostředky a rukavicemi. 
Informací jak se chovat bylo přes média uděleno 
tolik, že jsme je nestačili ani třídit na nutné a do-
poručené. Poděkování patří všem ženám, které 
s nekonečnou fantazií našily roušky pro občany 
obce, kterým byly bezplatně roušky rozdány do 
domácností.

Kritika, která se na vedení obce snesla z řad obča-
nů, že nebyla zabezpečena dezinfekce, je trestu-
hodná pomluva. Občané zapomněli, že především 
musí být snaha každého jednotlivce žít zdravě, vy-
varovat se vlivů škodlivě působících na jeho zdraví, 
přičemž běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci 
a deratizaci je povinna podle potřeby provádět ka-
ždá osoba.

Dá se předpokládat, že mýdlo každý doma má… 
Lékárna, obě místní prodejny, ale i drogerie a mar-
kety v okolí měly širokou nabídku dezinfekčních pro-
středků za velmi dostupné ceny. To, že některé obce 
rozdávaly mýdla a dezinfekci a nyní bilancují, kolik 
to všechno stálo (neboť toto byl dost výrazný zásah 
do tak dost napnutého rozpočtu obcí), byla populi-
stická snaha. Lidé upřednostňovali domácí izolaci. 

Svým příspěvkem, do kterého jsem čerpala z his-
torických medicínských zdrojů, jsem chtěla připo-
menout, že co lidstvo existuje, tak je pronásledo-
váno neviditelnými vetřelci, kteří znepříjemňují ži-
vot, ohrožují zdraví a hromadně lidstvo ničí. Máme 
štěstí žít ve státě s vysokou úrovní poválečného 
zdravotnictví, kdy se podařilo vymýtit závažné in-
fekční choroby, byť se objevují jiné, neméně kruté 
ve své diagnóze.

Epidemii koronaviru Covid-19 jsme ve Vrano-
vě nad Dyjí prožili v ukázněnosti, bez konfl iktů, 
hlavně ale bez jediného případu onemocnění. Jak 
bychom se ale zachovali ke spoluobčanovi, který 
by onemocněl??? To je otázka etiky, morálky a vy-
sokého stupně uvědomění…

Vedení městyse všem spoluobčanům děkuje za je-
jich zodpovědnost, s jakou přijali všechna opatření 
a nařízení. Jako poděkování za klidný průběh kri-
tického období bez případu onemocnění se usku-
teční akce, která se měla konat 21. března, ale 
musela být pro zákaz shromažďování odložena.

Jako díkůvzdání se uskuteční setkání občanů Vra-
nova nad Dyjí u opraveného kříže nad serpentý-
nami, kde je do kamene podstavce kříže vytesá-
no „OCHRAŇUJ NÁS“, což se také splnilo. Termín 
akce bude upřesněn, ale bude to kolem svátku sv. 
Martina.

MUDr. Alena Horná, místostarostka městyse

Vranovský
zpravodaj
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Ze života vranovských labutí

příběh zachycený objektivem L. Durdy
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