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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
toto číslo Zpravodaje vychází v pokračující době
pandemie, která se podepsala také na obsahu
tohoto našeho čtvrtletníku. Proto jsme ochuzeni
o reportáže a fotografie z akcí, na které jsme byli
zvyklí. Věřím, že s blížícím se létem bude doba
covidová ustupovat a život se bude pomalu vracet
do normálu. Postupně se budou rozvolňovat další
vládní opatření, otevírají se provozovny, děti se
vrátily do škol, připravují se kulturní akce a lidé
se mohou pohybovat volněji. V každém případě
musíme být stále obezřetní, dodržovat hygienické
zásady a nepodceňovat stálé nebezpečí možných
mutací a dalších vln pandemie. Záleží na každém
z nás, jak budeme disciplinovaní a také díky proočkování větší části populace budeme moci dělat
činnosti jako dříve.
V minulém čísle Zpravodaje jsem vás seznámil se
stavebními projekty, které očekáváme tento rok.
A jaká je realita? Na konci dubna jsme předali
staveniště na rekonstrukci stávajícího bytového
domu na ulici Zámecká č. p. 84, kde vznikne 7 bytových jednotek. Opravu provádí firma INEX Moravské Budějovice s.r.o. Rozpočet počítá s částkou 13 941 267 Kč, získaná dotace z Ministerstva
financí činí 9 214 317 Kč. V současné době probíhá rekonstrukce hřbitova, kterou provádí firma
Zdeněk Kounek. Jedná se o opravu zpevněných
ploch v areálu hřbitova a příjezdové cesty. Celko-

vé výdaje projektu jsou 713 603 Kč, z toho dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu
činí 560 000 Kč. Na začátku června jsme podali
žádost o dotaci opět na SZIF na dokončení opravy hřbitova, a to na rekonstrukci cesty vedoucí
k hlavnímu kříži. Tím bychom pak dokončili veškeré stavební práce na hřbitově. V září budeme
opravovat komunikaci a chodník na ulici Bítovská.
Stavbu bude dělat firma Dopravní stavby Smrčka s.r.o. ze Znojma. Rozpočet na tuto stavbu činí
1 145 174 Kč, z toho dotace ze Státního fondu
životního prostředí je 973 398 Kč, tj. 85 %. Na
začátku června vyhodnotilo Ministerstvo pro
místní rozvoj žádosti o dotace na Rekonstrukce
a přestavbu veřejných budov. Celkem tam bylo
858 žádostí, z toho bylo uspokojeno 251 obcí, 607
obcím nebyla dotace přidělena. Vranov nad Dyjí
získal dotaci 10 mil. Kč na opravu objektu č.p. 165
(místní knihovna na Bělidlech). Celkové náklady
se předpokládají 18 396 666 Kč. V současné době
připravujeme výběrové řízení a do konce roku
2022 by měla být přestavba dokončena. V první polovině června firma SWIETELSKY stavební
s.r.o., oblast Hodonín opravila komunikaci na
Komenského stezce (od bývalé Tesly k základní
škole), kterou poškodila při stavbě čističky. Po
dohodě také na celkovou opravu rovněž přispěl
finančně městys, protože uvedená komunikace
nebyla zcela v pořádku již před zahájením stavby.
Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse

SRDEČNĚ ZVEME NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE
31. 07. 2021 Hamerské posvícení (u kaple sv. Heleny, Zadní Hamry)
07. 08. 2021 Vranovská pouť (hřiště SK)
05. 09. 2021 Struny a píšťaly současně – Věčné světlo
Zahajovací koncert mezinárodního festivalu
Silberbauerovo hudební Podyjí
v 18:00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Vranov n/D
Program: premiéra skladby Antona Aslamase a Michaely Pálky Plachké
Účinkují: David Pokorný (housle), Alexej Aslamas (housle), Kateřina Málková (varhany)
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MLADÍ HASIČI
HASIČ HASÍ KILOMETRY
Covidová pandemie byla dlouhá pro všechny a na téměř každém se podepsalo nicnedělání. S dětmi jsme se nemohli vídat půl
roku a já jsem cítila potřebu nás nastartovat před blížící se sezónou. Proto mě napadlo uspořádat soutěž v lovení kilometrů
po našem katastru. Stáhli jsme si aplikaci,
sledovali se v žebříčku a soutěžili, kdo našlape nejvíc. V březnu jsme soutěžili jen mezi sebou v rámci našeho SDH. To jsme našlapali něco málo přes
2000 km a vyhrál Kryštof Balcárek s 314 km.
V dubnu jsme soutěž rozšířili i po okrese. Soutěžilo celkem 7 týmů – 64 chodících dětí a jejich
trenérů. Firma Bobříkovo nám vytvořila krásné
dřevěné medaile, zasponzorovalo nás Povodí
Moravy, Čepro, NP Podyjí, Městys Vranov nad
Dyjí, Policie ČR, kteří zaslali drobné dárky. Hlavní

cenu, poukaz na
plavbu lodí po
přehradě
pro
čtyři osoby nám
darovala Lodní
doprava
Vranov. Našlapali
jsme 5050 km.
Jako jednotlivec
vyhrála Aneta
Držmíšková ze
Šumné a v týmech Vranov.
V květnu byl ještě zájem v soutěži pokračovat, ale
rozvolněná opatření nás spíš hnala na tréninky.
Nicméně jsme pokračovali, tentokrát zabraly Tasovice a vyhrály jak v jednotlivcích, tak v týmech.
I jim náleží ceny od sponzorů.

PLAMEN 2020/2021
Ihned po oznámení rozvolnění covidových opatření jsme začali s dětmi trénovat. Tlačil nás čas,
první trénink jsme odstartovali 11.5. a trénovali
jsme dvakrát týdně. Na 5. a 6.6. byl totiž vyhlášený termín jarního kola Plamene ve Výrovicích.
Bohužel byl bez účasti diváků a disciplíny se běžely jen dvě. Každý tým mohl mít s sebou jen
dva trenéry, bylo to hektické a rychlé, že jsme
ani nestíhali fotit. ALE! Děti se nenechaly zaskočit a dopadlo to velmi dobře. Mladší tým skončil
v celkovém součtu 6. z 15, starší 10. z 24 týmů.
V dorostu máme tým dorostenek a dva dorostence jednotlivce. Holky skončily v celkovém součtu
třetí ze čtyř. V jednotlivcích skončil ze 17 účast-

níků Kryštof Balcárek 4. a Adam Hanzálek, který
sice spadá pod SDH Plenkovice, ale soutěží za
Vranov nad Dyjí, okresní kolo vyhrál!
V neděli 13.6. se konalo krajské kolo Plamene
v Hodoníně. Adam disciplínu dvojboje vyhrál,
ale při běhu 100 m s překážkami se lehce zranil
a skončil čtvrtý. Bylo z toho celkové třetí místo.
Je to veliký úspěch. Jak pro Adama, tak pro nás.
A motivace a závazek pro příští ročník.
Nyní máme před sebou další velkou věc. Druhý ročník soutěže v požárním útoku pro mladší a starší
děti a dorost konané 10.7. v 10:00 na Ptačím vrchu.
Přijďte děti podpořit, opravdu si to zaslouží.
Milada Kovářová
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VÝZVA PRO SPOLUOBČANY
Malebný parčík u splavu s oblíbenými herními
prvky, které jsou hojně využívané maminkami
s dětmi, po odstranění dřevěné sochy zkrásněl.
Zůstal tam však pevný betonový podstavec, jehož
vrchní část má rozměry 110x110 cm. Je škoda jej
zlikvidovat, proto dáváme prostor veřejnosti, aby
nabídla různé nápady, jak tento podstavec využít.
Fantazii se meze nekladou, všechny nápady budou předloženy v zastupitelstvu a nejpřijatelnější

a nejlepší návrh bude realizován.
Všichni občané mají možnost vyjádřit svůj názor
a nápad, který prosím doručte vhozením do poštovní schránky nebo osobně na podatelnu úřadu
městyse.
Termín pro odevzdání nápadů je stanoven do
konce července 2021.
MUDr. Alena Horná,
místostarostka městyse

POCTA J. A. KOMENSKÉMU
Cesta na zámek kolem zdejší základní školy, která
prošla v minulém roce náročnou generální opravou v celkové výši 6,593 mil. Kč (poskytnutá dotace na tuto opravu činila 5,866 mil. Kč a 727 tis.
Kč bylo hrazeno z vlastních zdrojů městyse), a to
včetně nové střechy a výměny oken budovy, se
patřičně jmenuje Komenského stezka.
Jan Amos Komenský, nazývaný Učitel národů,
chová ve světě velkou úctu, proto den jeho narození 28. březen byl v roce 1955 vyhlášen československou vládou Dnem učitelů a to jako morální
ocenění práce pedagogů. Mezinárodní den učitelů
stanovila Organizace spojených národů na 5. říjen.
Z iniciativy MUDr. Aleny Horné vznikl projekt, kdy
ve Vranově nad Dyjí na Komenského cestě, na
kamenné zdi, která lemuje jednu stranu příjezdové cesty ke škole, byly nainstalovány informační
tabule věnované dějinám školství, včetně zásluh
J. A. Komenského a jeho celosvětového významu.
Nepřehlédnutelné je Komenského mravoučné de-

satero, které svou vysokou morální hodnotou stále zůstává nadčasovým poučením.
Zbývá jen věřit, že pro starší generaci to bude
vzpomínka na zašlé dobré časy pevné kázně ve
škole a pro mládež poučení, kterého si budou vážit
a nezničí jej. Jde o první etapu instalace, pokračování bude prezentovat školství 20. století.
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INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
CESTA ZA POKLADEM

Začátkem června slavíme svátek dětí. Ve školce
většinou oslavujeme celý týden a nebylo tomu jinak ani letos. Vyvrcholením měla být cesta za pokladem, kde jej ale najít? Proto jsme nejprve hledali podle indicií mapu. Ta se objevila v lískovém
keři na školní zahradě. Nadšením jsme nemohli
dospat a ve čtvrtek ráno se vydali podle mapy
na cestu. Vůbec jsme netušili, že tento den by
se mohl jmenovat ztracený. Již na začátku naší
cesty nás překvapil Rumcajs, který ztratil Manku
a prosil nás, ať mu ji pomůžeme najít. Vydali jsme
se tedy na cestu. Manku jsme sice našli, ta ale
zase hledala svoje korálky. Mapa nás vedla dál

do prudkého kopce. Když jsme konečně dorazili
nahoru na kopec, přivítal nás veliký nářek. Děti
zůstaly stát a koukaly, jak v trávě opodál sedí Červená Karkulka a usedavě pláče. Ztratila totiž víno.
Naše děti jsou ale velmi dobří hledači, a tak to
víno našly, dokonce dvě láhve. Nebylo to ale víno,
byla to malinová šťáva. Společně s Karkulkou si ji
vypily, aby se posilnily na hledání pokladu. A co
myslíte, podařilo se? Podařilo. Zpátky už jsme si
šťastně nesli dobrůtky a drobné hračky. Na školní
zahradě jsme si ještě po té hrozné dřině opekli
špekáčky.
Za MŠ Pavlína Velebová
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PODĚKOVÁNÍ
Školní rok se nám pomalu blíží ke konci. Tak jako
loni, i letos byl díky situaci s covidem trochu jiný.
Divadýlek jsme viděli maličko, do školky kromě
rodičů nikdo nesměl a o společných akcích jsme
si mohli nechat jenom zdát. Proto jsme všichni velice rádi, že alespoň Zahradní slavnost teď
v červnu, i když v omezeném režimu, můžeme
realizovat. I přesto, že svět se zdá být jiným, než

jsme zvyklí, za zdmi mateřské školy je naprosto
v pořádku. A za to bych moc ráda poděkovala
všem zaměstnancům. Nejen za jejich pracovitost,
ale hlavně za jejich milý, ochotný, respektující
a laskavý přístup nejen k dětem, ale i k sobě navzájem. Protože jedině s laskavostí a respektem
společně dokážeme mnoho. Děkuji.
Pavlína Velebová, ředitelka MŠ

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOLY
Díky zlepšené epidemiologické situaci se během
letošního jara naši žáci postupně vrátili do školních lavic. Nejprve to byli 12. dubna ti nejmladší. Na přelomu dubna a května se dočkali i jejich
starší spolužáci. To přišla na řadu tzv. rotační vý-

uka, kdy se ve škole pravidelně po týdnu střídaly dvě skupiny žáků. Ty byly složeny vždy z části
dětmi z prvního a z části z druhého stupně. Od 24.
května se vyučuje pouze prezenčně.

AKCE VE ŠKOLE
Ve středu 26. května se žáci 9. ročníku zúčastnili online exkurze v Jaderné elektrárně Dukovany, která jim nabídla množství
zajímavých informací z historie i ze současnosti.
V pátek 28. května se naši „prvňáčci“ zapojili do projektu VESELÉ ZOUBKY, který byl zaměřen na osvětu v oblasti ústní hygieny.
O několik dní později v úterý 1. června čekala na naše nejmladší školáky z 1. – 3. ročníku STOPOVANÁ, při které plnili spoustu
zajímavých a poučných úkolů. Na Hraběnčině louce si každá
třída našla svůj poklad a dále na ně čekalo příjemné překvapení v podobě připraveného ohniště, různých dobrot, nápojů
a dárků. Za to patří naše poděkování manželům Doubkovým
a dále zaměstnancům městyse, kteří zajistili dřevo na oheň.
Děkujeme i paní Zuzaně Trochtové, která pro naše školáky připravila zajímavou besedu o 1. pomoci. Ta se uskutečnila ve 4.,
5. a 8. třídě ve středu 9. června.
O dva dny později se naši „čtvrťáci a páťáci“ vydali do přírody
na terénní vyučování, aby si procvičili své vlastivědné a přírodovědné znalosti spojené přímo s naší lokalitou.

HŘIŠTĚ NA PÉTANQUE
Během letošního jara jsme úspěšně dokončili
poslední úpravy areálu hřiště na pétanque, jež
v sobě zahrnuje i nový plot a schodiště. Po loňské
novince - hrací ploše pro „kuličky“ - tak vznik-

lo další zajímavé místo, které, doufáme, přinese
všem zájemcům o tuto hru spoustu krásných zážitků.
Mgr. Lubor Durda
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Březen 2020

Červen 2021
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PROBÍHAJÍCÍ REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU
NA ULICI ZÁMECKÁ
PŮVODNÍ STAV

PROBÍHAJÍCÍ REKONSTRUKCE
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DOKONČOVACÍ PRÁCE NA REKONSTRUKCI
A INTENZIFIKACI ČOV

OPRAVENÁ KOMUNIKACE – KOMENSKÉHO STEZKA
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VRANOVSKÉ POSVÍCENÍ A ŽEHNÁNÍ OLTÁŘE
V sobotu 30. května se konal již 11. ročník vranovského posvícení, kdy mši v kostele Nanebevzetí Panny
Marie vedl opat premonstrátského kláštera v Nové Říši Marian Rudolf Kosík.

Po posvícenské mši svaté následovalo slavnostní žehnání zrestaurovaného oltáře Nejsvětějšího srdce Ježíšova, umístěného v rotundě sv. Ondřeje.
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TURISTICKÁ KARTA ZNOJMOREGION+
Cílem destinační společnosti ZnojmoRegion je podpora rozvoje turismu
a cestovního ruchu na Znojemsku. Jedním z projektů ZnojmoRegionu je
letos „Turistická karta ZnojmoRegion+“, na kterou hosté Vranovska a Znojemska mohou obdržet u různých poskytovatelů benefity (zvýhodněné
ceny, dárky, bonusy...). Projekt běží od 1. 6. do 31. 10. 2021.
Vzhledem k tomu, že jedním ze členů destinační společnosti je i Městys
Vranov nad Dyjí, měli možnost zapojit se do projektu i poskytovatelé výhod a ubytovatelé přímo z obce. Zapojení ubytovatelé budou zdarma dávat ubytovaným hostům kartičky, na které pak návštěvníci regionu čerpají
benefity u téměř 40 poskytovatelů (koupaliště, restaurace, expozice/muzea, atrakce pro děti apod.).
Poskytovatelé výhod jsou poměrně početní i v oblasti Vranovské přehrady, což může být jedním z lákadel pro návštěvníky Vranovska. Podrobné
informace, seznamy poskytovatelů výhod a distributorů karet najdete na
www.karta.znojmoregion.cz.
Ing. Jaroslav Ryšavý

STYLOVÝ PARK PLNÝ ZÁBAVY
Vranov nad Dyjí a jeho okolí se svou krásnou přírodou a kulturními památkami představuje místo,
kam se každoročně vrací celá řada turistů. Letos
se nabídka možností, jak si naplno užít dovolenou
na Vranovsku, rozrůstá o další destinaci, kterou
přivítají především rodiny s neposednými dětmi.
Začátkem července 2021 otvírá své brány Vrunoff Park. Parta nadšenců se rozhodla
postupně přeměnit původně historický statek na stylový rodinný
park, kde si dostatek zábavy
užijí úplně všichni.
V historickém zázemí pouhých 700 metrů od vranovského zámku se můžete těšit na celou řadu
atrakcí
inspirovaných
přírodou a životem na
venkově. Zatímco vaše
děti řádí na dřevěných
průlezkách, užívají si vodní
atrakce, rozvíjejí motorické
schopnosti a poznávají základy mechaniky, vy si můžete
v klidu odpočinout v KAVRÁNĚ a vychutnat si šálek kávy.

Stylový park
plný zábavy
Kromě 3D BLUDIŠTĚ, kde si otestuje své schopnosti celá rodina, vás čeká také celá řada
edukativně-zábavných instalací, například ze života včel nebo pěstování tradičních plodin. Posilnit se můžete v restauraci
KRMÍTKO a poté se zase
vydat za dobrodružstvím.
Vrunoff Park je stylový
park pro rodiny s dětmi, který vznikl s úctou
k odkazu našich předků,
tradičnímu způsobu života a lásce k přírodě.
Přijďte si s celou rodinou
užít pohodový den plný zábavy a společných zážitků.
Srdečně zveme k návštěvě!
www.vrunoffpark.cz
vrunoffpark@email.cz
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SENIORSKÁ OBÁLKA

I.C.E. KARTA

OČKOVÁNÍ (chřipka, covid, tetanus atd.)
Datum

Vakcína

Přeočkování

!!! V PŘÍPADĚ NALÉHAVÉ POMOCI !!!

JMÉNO, PŘÍJMENÍ (titul)
JINÉ DŮLEŽITÉ

(alergie, diabetes, epilepsie,
poruchy chování a paměti...)

DATUM NAROZENÍ
ZDR. POJIŠŤOVNA

DATUM VYPLNĚNÍ

OMEZENÍ
Souhlasím s využitím těchto
údajů pro potřeby IZS
v případě mého ošetření.
155
158
150
156
112

(zakřížkujte)

ÚDAJE O BLÍZKÉ OSOBĚ (např. Jan Novák, syn) MOBIL

PODPIS

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
POLICIE ČR
HASIČI
MĚSTSKÁ POLICIE
INTEGR. ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

KONTAKT
PŘÍPADNĚ
RAZÍTKO
PRAKTICKÉHO
LÉKAŘE

Projekt: Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň CZ.03.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207

Seniorská obálka je projekt, který se zabydluje
v Jihomoravském kraji, ale stal se inspirací i pro
kraje ostatní. Jedná se o tiskopis určený především lidem staršího věku, zejména pak těm, kteří
žijí osamoceně. Do tiskopisu senior vyplní údaje
týkající se jeho zdravotního stavu, např. jaké berou léky, kdy a s čím byli hospitalizováni a také
například jaké mají alergie či jaká absolvovali očkování. Součástí formuláře jsou i kontakty na blízké osoby. Tato obálka poslouží ve chvíli, kdy senior
bude potřebovat rychlou pomoc ze strany zdravotníků, ale také policistů, hasičů či strážníků. Kartu
je třeba umístit na viditelném místě v bytě nebo
domě, buď na dveřích lednice, nebo vnitřní straně
vchodových dveří. Integrované složky záchranného systému Jihomoravského kraje (zdravotnická
záchranná služba, hasiči a policie) jsou o umístění
karty informováni a budou ji hledat vždy na těchto místech! Tiskopis existuje i v miniverzi, kterou
lze jednoduše umístit např. do peněženky a senior
pak má tyto důležité informace u sebe i při cestách mimo domov. Kolonky mají pořadí důležitosti

PŘÍPADNĚ
RAZÍTKO

jako na semaforu (červená, žlutá, zelená), které
vytvořili zdravotníci ZZS podle potřebnosti údajů
v praxi.
V případě zájmu o vytištění tiskopisů se obraťte
na sociálního pracovníka našeho městyse, tel. 725
917 212 (Dana Maurerová). Vše potřebné je možné si také stáhnout na webových stránkách naší
obce, a to v klasické „domácí“ podobě i ve formě
miniobálky, tedy „cestovní“ variantě.
Dana Maurerová
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CHRONICKÉ NEMOCI

OD KDY

LÉKY

DÁVKA

DÁVKOVÁNÍ

(např. hypertenze, ICHS, astma... )

(např. od 2013)
(např. od 2013)

(např. Prestance)

(např. 5 mg)

(např. 1-0-0)

Vranovský
zpravodaj

ZNÁMÁ NEZNÁMÁ HELENA HRABĚNKA Z MNISZKU
kolosální investice nepříznivě zatížily rodinnou pokladnu. Už v roce 1791 musel Helenin otec zastavit panství v Rivne za finanční půjčku u holandské
banky. O tři roky později převedl své jmění na
manželku, která jej postupně konsolidovala a zabránila hrozícímu bankrotu. Složitou ekonomickou
situaci částečně vyřešila bohatá příbuzná. Isabela
Lubomirská, rozená princezna Czartoryská, se po
manželově smrti stala univerzální dědičkou, a tím
i nejbohatší šlechtičnou Polska. Byla matkou čtyř
dcer, toužila však po výchově syna. Z celého rozvětveného příbuzenstva si k tomuto účelu vybrala
Helenina staršího bratra Henryka. Od dětského
věku doprovázel svoji štědrou tetičku na jejích
četných cestách po Evropě. Isabela považovala svého mladého svěřence za nejkrásnější dítě
a soustavně jej nechala portrétovat významnými
umělci své doby. Finančně jej zajistila panstvím
Przeworsk, kde si Henryk později nechal vystavět
klasicistní zámeček s anglickým parkem, dodnes
přístupný a prezentovaný jako muzeum. V dospělosti zajížděl na Vranov za svojí sestrou a opakovaně zde pobývala i jeho dcera Jadwiga, které je
v prohlídkové trase vranovského zámku věnovaná
jedna místnost. Zámek v Rivne proto připadl po
smrti knížete Josefa druhému z bratrů, Fryderykovi Lubomirskému. I on na Vranov několikrát
zavítal, společně se synem Kazimírem, pozdějším
významným hudebním skladatelem. Ten již zámek
v Rivne neobýval, věnoval jej pro školské účely.
V roce 1927 zámek zachvátil požár, který zpečetil
jeho zánik. Dnes se na místě zámku a přilehlého
parku nachází sportovní areál.
Bc. Radek Ryšavý,
kastelán státního zámku Vranov nad Dyjí

Henryk Lubomirski

Josef Lubomirski,
otec Heleny Mniszkové

Helenu Mniszkovou dnes nejčastěji vnímáme
jako vzdělanou a kultivovanou šlechtičnu, vlídnou
a štědrou podporovatelku škol a spolků, s jejímž
jménem je spojeno několik staveb v okolí. Po smrti manžela si vybrala Vranov jako vdovské sídlo,
kde dožila do vysokého věku 93 let a dodnes odpočívá v althannské hrobce pod zámeckou kaplí. O jejím životě do příchodu na Vranov v roce
1807 a rodinných poměrech, ze kterých vzešla,
jsme dosud mnoho nevěděli. To se však postupně
mění díky badatelskému úsilí polských a ukrajinských historiků. Helena se narodila jako třetí dítě
a jediná dcera roku 1783 v rodině knížete Josefa
Lubomirského a Ludwiky Sosnowske v dnešním
ukrajinském Rivne. Kníže Josef zastával důležité
administrativní a vojenské funkce, především ale
působil jako svobodný zednář v lóži příznačně nazvané „Dobročinný Polák“, v níž s dalšími přáteli
aristokraty usiloval o industriální rozvoj východního Polska. Angažoval se například jako společník
v provozu keramické továrny v Korci, první polské
porcelánky. Zveleboval svoji rezidenci v Rivne,
kde zrealizoval velkolepé krajinářské dílo v podobě anglického parku s vodními plochami a mnoha
drobnými stavbami. Nechyběly v něm oranžerie
se skleníky, grota, poustevna, gotický dům, čínský
pavilon, umělá zřícenina, pagoda a dokonce umělý
pahorek s funkční miniaturou sopky Vesuv, která
v pravidelných intervalech pouštěla dým a šlehala
oheň. Jednotlivé partie spojovalo několik mostů,
přičemž samotný zámek, v módním klasicistním
slohu, stál uprostřed vytvořeného ostrova. Prospekt dokončeného parku z roku 1797 s vyobrazením 53 areálových staveb byl nedávno objeven
v petrohradském archivu. Nepřekvapí, že takové
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Vranovský
zpravodaj

HOŘÍCÍ SVÍCE U ŽIVOTODÁRNÝCH PRAMENŮ
Lidé jsou zvyklí zapalovat svíčky. Svíčky zapalujeme na hrobech, na místech nějakých tragických
událostí, ale i ve svých domovech, v kostelích a na
posvátných místech. Vždy to má svou symboliku
a plamen svíce naznačuje něco víc, co k nám může
promlouvat. Už v minulém zpravodaji jsem zmínil,
že letos v Roce sv. Josefa denně svítí svíce v kapličce sv. Josefa u benzinky. Těší mě, že tam občas zahlédnu i svíce další a čas od času mi někdo jen tak
mezi řečí zmíní, že on také na tomto místě svíčku
zapálil nebo se ji zapálit teprve chystá. Lidé k tomu
mají různé důvody: někdo tam svíci zapaluje nejenom proto, že chce projevit úctu k tomuto velkému
světci, ale někteří svíčku zapalují jako prosbu o vyslyšení a jiní zase jako poděkování za to, že vyslyšení byli. Jedna paní mi říkala: „Zapálila jsem Josífkovi
dvě svíčky, protože na „to“ jsem čekala už roky, on
mi “to“ vyprosil, když jsem mu „to“ letos svěřila.“
Jednalo se o vyřešení situace kolem vztahu, která
vypadala dlouhodobě neřešitelná. Vždy když o takovémto nebo podobných vyslyšeních slyším, jsem
povzbuzen a chtěl bych povzbuzovat i další, aby
využili možnost prosit o přímluvu sv. Josefa. A jen
k tomu též připomínávám, aby až budou vyslyšeni,
nezapomněli svatému Josefovi poděkovat, třeba
i formou zapálené svíčky nebo živé kytky, či jinak.
Kaplička svatého Josefa tím, že tam denně svítí alespoň jedna svíčka, jaksi ožila. A díky za to, vždyť
tato místa, myslím tím kapličky, kříže a obrazy svatých, nejsou jen jakýmisi relikty – pozůstatky mrtvé
minulosti, ale živými prameny, kde je možno vyprosit si duchovní sílu a mimořádnou pomoc nebes.
Proto mě těší, když občas zahlédnu, že svíce svítí
například u sochy Panny Marie Ochránkyně Vranova nebo i u jiných zbožných míst.
Ve Vranově a nejbližším okolí máme totiž tyto drobné
církevní památky tak pěkně opraveny, jako tomu je
málokde. Teď by to ale ještě chtělo, aby byly objeveny jako ony životodárné prameny, u kterých je možno
čerpat duchovní pomoc. Hořící svíčky nebo i kytičky
květů mohou napovědět i těm, kteří žádnou duchovní pomoc nemají a do kostela by těžko přišli, že je
možno udělat silnou zkušenost s Boží blízkostí také
na těchto místech. Přál bych každému, aby takovéto
zkušenosti dělal a dokázal je sdělovat i druhým.
P. Marek Dunda, farář vranovský
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