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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto a prázdniny jsou za námi a přichází podzim.
Letošní léto se teplotami trošičku lišilo od těch
minulých, bylo více srážek a méně tropických
dnů. Školáci už opět zasedli do lavic, vše se vrátilo zpět do zajetých kolejí, ve školách se může
plnohodnotně učit, žáci nemusí komunikovat pouze z domova prostřednictvím počítače a řešit různá epidemiologická opatření. Přeji všem žákům,
studentům a učitelům příjemný školní rok, plný
nových zážitků se svými vrstevníky a kamarády konečně žít normální, šťastný život.
V současné době panuje čilý pracovní ruch na bytovém domě na ulici Zámecká č.p. 84. I přes nepředpokládané vícepráce dodavatelská firma plní
termíny a dodržuje harmonogram. V brzké době
budou zahájeny stavební práce na objektu č.p.
165 (místní knihovna). Celá budova je kompletně
vyklizena a bylo předáno staveniště. Projekt s názvem „Úpravy objektu č.p. 165 na obecní dům“

bude realizovat firma INEX Moravské Budějovice
s.r.o. Celá akce by měla být hotova do konce roku
2022. Díky současnému rychlému zdražování stavebního materiálu je celková cena za dílo 25 760
295 Kč, přičemž 10 mil. Kč jsme získali z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj. Na hřbitově se dokončuje poslední etapa jeho rekonstrukce, cesta
vedoucí k hlavnímu kříži, která se dělá z žulových
odseků. Celkové náklady činí 434 042,40 Kč, přičemž dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu činí 80% z této částky. V polovině
října se bude opravovat chodník a komunikace na
ulici Bítovská, rekonstrukci bude realizovat firma
Dopravní stavby Smrčka s.r.o. Pokud bude příznivá epidemiologická situace, připravujeme tradiční
kulturní akce, na které jsme byli zvyklí a konaly se
na konci každého roku.
Věřím, že nás ještě čeká krásné a pohodové babí
léto a přeji vám, abyste si ještě užili toto příjemné
a poklidné počasí, plné sluníčka a tepla.
Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 23. 10. 2021 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 9.00 hodin.
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, pračky, mikrovlnky, 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).
Prosíme o dodržování platných protikoronavirových opatření.
Je důrazně zakázáno provádět skládku na
prostranství mimo uvedený datum a čas!!!

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Ve dnech od 25. 10. do 27. 10. 2021 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, textil, 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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MLADÍ HASIČI

Po úspěšném ukončení Plamene ročník 20/21
jsme se vrhli zpět na tréninky. Dne 5. 7. jsme si
všichni zaběhli „Hasičovu stezku“ v Jamolicích
a pak už před námi byla NAŠE soutěž „O pohár
starosty městyse“. Opět se nám 10. 7. 2021 podařilo uspořádat krásnou akci. Počasí ani vodovodní
potrubí si s námi tentokrát nepohrálo a vše klaplo, jak mělo. Přijelo 28 týmů. Naše děti skončily:
mladší 6. a 13., starší, byť měli svůj rekordní čas
16,99, na 4. místě a dorost místo 3. Všechna SDH
odjížděla spokojená a my už přemýšlíme jak vychytat drobné nedokonalosti pro příští ročník.
Během léta jsme se zúčastnili ještě 17. 7. soutěže
v Hodonicích s dorostem, odkud jsme odjížděli se
třetím místem.
Do konce prázdnin nás čekal jen tábor. Ve dnech
23. - 28. 8. 2021 jsme pro děti zorganizovali „Letní kemp“ v Sole Šafov. Díky spolupráci s Českou
radou dětí a mládeže a díky dotační podpoře
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl

kemp pro děti zcela zdarma. Myslím, že mluvím
za všechny (velké i malé), když řeknu, že jsme si
užili každý den. Byl to týden plný zábavy, soutěží,
her, tvoření a smíchu. A proto se v termínu 25.30. 7. 2022 bude podobná záležitost opakovat,
tentokrát v Havraníkách v ubytovacím zařízení NP
Podyjí.
Teď v září máme za sebou soutěž ve Výrovicích,
kde mladší byli 6. a starší 7. Bedna na nás čekala
11. 9. ve Vranovské vsi, kde mladší brali 5. a 2.
místo a starší místo třetí.
Dne 2. 10. nám držte palce v novém ročníku Plamene 21/22.
Co se týká akcí, které organizujeme, ráda bych
za sebe poděkovala všem, kdo pomáhají, zařizují
a shánějí, mají trpělivost a jsou nápomocní téměř
kdykoli, když zavolám. Jsou to hasiči a jejich rodiny, rodiče „našich“ dětí a občané Vranova nad
Dyjí. Děkuji za vše, bez vás všech by to nešlo.
Milada Kovářová
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Informace ze SBORu dobrovolných hasičů
Čtvrtek 24. 6. 2021 byl pro naši jednotku výjimečný. Ve 21:13 hod. nám přišla výjezdová sms, tato
zpráva nám však neoznamovala žádný výjezd, ale
pohotovost na vlastní základně, což pro nás bylo
něco úplně nového (nikdo z nás netušil, o co jde).
Po několika minutách a hledání na internetu už
bylo vše jasné… To, co bylo pro nás novinkou,
bylo novinkou i pro zbytek republiky - tornádo
mezi Břeclaví a Hodonínem.
Byli jsme v pohotovosti na své základně a v případě výjezdu bychom museli vyjet do dvou minut.
Noc jsme přečkali v klidu, neboť naše přítomnost
nebyla vyžádána a v 06:55 hod. byla pohotovost
ukončena.
V pátek odpoledne jsme se rozhodli, že uspořádáme sbírku potřebných věcí pro obce postižené
touto živelnou událostí. Sbírka se konala od pátku
do neděle (vždy od 17:00 do 18:00 hodin) a materiálu bylo darováno opravdu hodně. Dodatečně
ještě jednou děkujeme všem občanům za jejich
dary. V neděli jsme našeho Fiata naložili „až po
střechu“ a v pondělí ráno vyrazili. Část věcí jsme
vezli do potravinové banky v Brně a zbytek vezli do krizového centra v Hodoníně. Celkem jsme
předali 1,5 tuny materiálu.
Další čtvrtek 1. 7. 2021 jsme na žádost krajského
sdružení hasičů jeli s kolegy z Lančova pomáhat
do obce Hrušky, kde jsme pomáhali se stravou
pro zasahující a místní obyvatele.

3. 7. 2021 odjela
naše
jednotka
na žádost KOPIS
do Hodonína likvidovat následky
tornáda. Na starost jsme měli
část zahrádkářské kolonie, kde
jsme lidem pomáhali odstraňovat popadané
stromy a prováděli další požadované
práce.
Celkem jsme pomohli uklidit 12
zahrádek a přitom rozřezat asi
40 poničených
stromů.
V letošním roce, v období 1. 1. – 15. 9. 2021, JSDH
Vranov nad Dyjí zasahovala u: silniční dopravní
nehody 1x, ostatní mimořádné události (epidemie,
nákazy, tornádo a jiné) 2x, ostatní pomoci 1x, požáru 2x a technické pomoci (likvidace obtížného
hmyzu, stromy přes komunikaci, záchrana osob,
práce na vodě, čerpání vody) v 11 případech.
Jan Maurer

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Prázdniny dětem utekly jako voda a než se nadály, bylo tu září a s ním i návrat do mateřské školy.
Věřím, že děti se těšily tak, jako my všichni na ně. V letošním školním roce máme zapsaných 25 dětí.

Netradiční vycházka
Když nám zavolal pan starosta, že jsme pozvaní do nově vybudovaného zábavního parku ve
Vranově nad Dyjí - do V‘RUN OFF‘ PARKu, byli
jsme nadšení. Ve čtvrtek 16. září jsme se brzy
nasvačili, sbalili do batůžků pití a pláštěnku (pro
všechny případy) a vyrazili směr zámek a ještě trochu dál… Když jsme konečně vyšli nahoru
a uviděli celý areál zvenku, až se nám zatajil dech.

U vstupu nás přivítala velice milá paní pokladní
a usměvavý pan majitel. Děti už se ale hnaly ke
slámovým zvířátkům, prý je třeba „podojovat“
krávy, jak nám v rychlosti oznámil jeden náš chlapeček. Musím říct, že jsme nevěděli, na co se
dívat dřív. Jestli na různé atrakce, nebo vkusně
vyrobené dekorace. A tak jsme se místo koukání
rovnou vrhli na to si ten dnešní den pořádně užít.
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A bylo to tedy báječné.
Svezli jsme se na motokárách, na lanovce, zaskákali na trampolínách, prolezli jsme celou lanovou
stezku několikrát tam a zpět a zažili u toho spoustu legrace. Už jen potrubní telefon a různé herní
prvky na pískovišti by stačily k obrovskému nad-

šení dětí. Ani jsme tu všechnu nádheru nestihli
celou, protože hodinky už nám ukazovaly, že je
čas uhánět na oběd.
Děkujeme mnohokrát Vrunoffe, bylo to u vás bezva, super a báječné.
Za kolektiv MŠ Pavlína Velebová
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Novinky ve škole
Jako každý rok jsme naplno využili letní prázdninové měsíce k činnostem, které se mohou uskutečnit jen v době, kdy je škola bez dětí. Kromě
tradičního úklidu se podařilo dokončit už před několika lety započatou obměnu školního nábytku
ve všech učebnách, úspěšně proběhla modernizace školní počítačové sítě a byly vymalovány dvě
velké místnosti – sborovna a učebna 6. ročníku.
Ve čtvrtek a v pátek 9. a 10. září jsme měli možnost navštívit zábavní centrum V‘RUN OFF‘ PARK,
čehož jsme k velké radosti dětí rádi využili.
Od pondělí 20. září odstartoval na naší škole nový

projekt OTUŽO. Ten je zaměřen na každodenní
otužování dětí, které chtějí posílit svůj imunitní
systém. Vždy o velké přestávce na 5 - 10 minut
chodí děti na školní dvůr nebo zahradu, kde probíhá pod vedením pedagogů krátká rozcvička nebo
jiná pohybová aktivita. Kromě toho si samy vedou
deník, kde si zapisují, jestli přidaly doma ještě
chladnou sprchu apod.
Na čtvrtek 23. září (tedy po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje) byly naplánovány v areálu školy
a školní zahrady PODZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY.
Bližší informace a fotografie přineseme příště.

Pedagogický sbor a provozní pracovníci školy
V průběhu posledních měsíců došlo ke dvěma personálním změnám. Paní učitelky Vybíralová a Ondrůjová odešly na mateřskou dovolenou a místo
nich nastoupili nejprve v únoru Ing. Jiří Vocílka
Zájmový útvar
Pěvecký
Hudební
Florbal
Florbal
Stolní tenis
Pohybový a taneční
Rybářský
Kondiční cvičení
Aerobik
Konverzace v německém jazyce
3D tisk
Pletení

a v srpnu Bc. Ilona Smetanová. Jinak je vše při
starém.
Od října nabízíme našim žákům tyto zájmové
útvary:

věk
1. – 5. ročník
1. – 9. ročník
2. – 5. ročník
6. – 9. ročník
6. – 9. ročník
1. – 3. ročník
1. – 9. ročník
6. – 9. ročník
4. – 9. ročník
7. – 9. ročník
6. – 9. ročník
3. – 5. ročník

V rámci projektu Šablony II. budou ještě fungovat:
- Čtenářský klub
- Klub zábavné logiky pro 2. stupeň

vedoucí
Mgr. Nataša Polláková
Mgr. Lubor Durda
Mgr. Hana Slabá
Mgr. Hana Slabá
Mgr. Lubor Durda
Marta Vincourová
Mgr. Lubor Durda
Mgr. Stanislav Ganzwohl
Diana Melínová
Diana Melínová
Ing. Jan Mareš
Dagmar Větříčková

- Komunikace v cizím jazyce
- Příprava na přijímací zkoušky z ČJ
- Příprava na přijímací zkoušky z M

Sběr
I letos pokračujeme ve sběru drobných elektrospotřebičů, 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 tradičním místě na školní chodbě.
Hned vedle najdete zvláštní papírový box pro celo-

roční 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.
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Mgr. Lubor Durda

Změna umístění volební místnosti
Voliči budou mít možnost uplatnit své volební právo ve volební místnosti v budově Úřadu městyse Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, 671 03
Vranov nad Dyjí.

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, které se uskuteční ve dnech 8.
a 9. října 2021, nastane v souvislosti s rekonstrukcí obecní knihovny změna sídla volební místnosti.

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
upravuje zákon č. 247/1995 Sb. a prováděcí vyhláška zákona č. 233/2000Sb.
konané ve dnech pátek 8. října 2021 od 14:00
do 22:00 hod. a sobotu 9. října 2021 od
08:00 do 14:00 hod.
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Volič
Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý
den voleb (tj. 9. října 2021) dosáhne věku 18 let.
ZÁSADY A ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Každý volič hlasuje osobně. Volič prokáže svou
totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním
průkazem. Pokud volič neprokáže svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti. Voličský průkaz
je volič povinen odevzdat volební komisi, která jej
přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků. V tomto prostoru
nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek
a případně provést úpravu HL pro zdravotní postižení, může být v tomto prostoru přítomen jiný
volič, nikoliv však člen OKVK.

Volič hlasuje tak, že vloží do úřední obálky
1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může volič zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u
4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu HL, okrsková volební komise hlasování neumožní.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů ÚM na tel. čísle
515 225 904 a ve dnech voleb okrskovou volební komisi na tel. čísle 722 901 135 o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena. V takovém
případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva
své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou, všemi hlasovacími lístky a kopií výpisu
stálého, popř. zvláštního seznamu voličů.
Miroslava Hanáková

INFORMACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Z důvodu rekonstrukce budovy Místní knihovny
na ulici Bělidla 165 máme za sebou její náročné
stěhování. Knihovna byla přesunuta do budovy
Základní školy ve Vranově nad Dyjí, kde je umístěna v přízemí v bývalé hudební učebně (vstup
hlavním vchodem a poté hned vpravo). Protože
prostor není velký, byla sem přestěhována pouze
část knihovního fondu pro dospělé i pro děti. Je
zde umístěn jeden počítač pro veřejnost s mož-

ností tisku dokumentů, veřejný internet není zatím
k dispozici. Bohužel, prostor nenabízí možnost pro
hraní stolních a deskových her. Knihovna je od září
pro veřejnost otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek
od 9 do 18 hodin. Knihovní fond bude nadále doplňován novými knihami, služby knihovny jsou nabízeny bez většího omezení.
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HAMERSKÉ POSVÍCENÍ

vranovská pouť a křest knihy
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VRANOVSKÁ POUŤ V KOSTELE
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SPANILÁ JÍZDA
Spanilá jízda seniorů se za slunného počasí zdařila díky spolupráci se společnostmi Lodní doprava Vranov s.r.o. a Vranovská dopravní s.r.o., kteří
sponzorovali tuto akci. Dík patří panu Maarovi,
který seniory přepravil kolovým vláčkem až k lodi
a panu Mynaříkovi a panu Virglerovi, kteří zabezpečili nerušenou vyhlídkovou plavbu lodí Poseidon.
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Jaké bylo léto na vranovském zámku?

Po několika příspěvcích o někdejších majitelích
zámku přinášíme informace o průběhu návštěvnické sezóny. Do konce srpna si prohlídkové trasy
v zámku prohlédlo 40 tisíc návštěvníků. Oproti loňskému roku jde o zhruba desetiprocentní nárůst,
ve srovnání s roky před pandemií však stále o 20
procent zaostáváme. 15. června jsme pro návštěvníky oficiálně zpřístupnili středověkou strážní věž
s vyhlídkou do okolí. Cestu na ni si do konce srpna
našlo 8 tisíc zájemců. Počet návštěvníků v letních
měsících byl o něco vyšší než v předchozím roce,
celkem čtyřikrát prohlídkové trasy v jednom dni
navštívilo více než 1100 osob. O prázdninách se
v prostoru nádvoří uskutečnilo hudebně divadelní
představení Strašidlo cantervillské, jež přilákalo 475
diváků. Tradičně se také uskutečnil koncert v rámci
festivalu Hudba Znojmo, tentokrát v podání pana
Adama Plachetky, jehož vystoupení si nenechalo
ujít 300 posluchačů. Rok 2021 je pro nás milníkem
i na poli oprav a údržby zámku. Po pěti letech byla
ukončena generální rekonstrukce střech. Poslední
lešení bylo ze zámku odvezeno v posledním srpnovém týdnu. V současné době jsou tedy všechny
střechy, které historicky pokrývala pálená taška,
tzv. bobrovka, po důkladné renovaci. Jsou opravené všechny komíny a zámecké budovy mají instalo-

vané nové hromosvody. Vyměněna byla i podstatná
část historických krovů z konce 18. století, přičemž
zdravé části krovů zůstaly zachované a formou protéz došlo k doplnění těch nevratně poškozených.
Skvěle odvedená práce mistrů tesařů a pokrývačů
je patrná zejména v zámecké pokladně s otevřeným krovem, který se těší velké pozornosti návštěvníků. Do pokladny jsme také umístili malou
výstavku historických předmětů, které se postupně
během rekonstrukce střech nacházely v sutinách
pod podlahami půd, v násypech kleneb, nebo byly
umně uschované za pozednicovými trámy. Pokud
bude epidemiologická situace příznivá, do konce září bude zámek otevřený od úterý do neděle
a v říjnu o víkendech a státních svátcích. Už teď
připravujeme celou řadu novinek, zejména na poli
obnovy a údržby. V příštím roce by mělo dojít k restaurování kamenného schodiště se sochami v nadživotní velikosti a také renovaci oblíbené vyhlídky
na hlavním nádvoří.
Bc. Radek
Ryšavý,
kastelán státního zámku Vranov nad Dyjí
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Ohlédnutí za letošním FKL

I letos se konala série koncertů FATYMského kulturního léta. Má již svou tradici. Tentokrát těch
koncertů bylo dokonce deset. Jeden z nich byl
operativně přidán, takže ho nenajdete na plakátcích. Jedná se o koncert, který se uskutečnil v Jeníkově v podání sester Lenky Ripperové a Elišky
Blažkové, které s obdobným repertoárem vystoupily o pár dní dříve v Plenkovicích.
FATYMské kulturní léto se odehrává v různých
kostelích spravovaných FATYMem Vranov nad
Dyjí. Většina koncertů i letos byla ve vranovském
kostele Nanebevzetí Panny Marie – celkem pět. Je
zde pro to ideální prostředí nejen co do kvalitních
a jedinečných varhan, ale i díky skvělé akustice
a výzdobě, která vede posluchače k soustředěnému přijetí hudby a k naslouchání. Další koncerty
se odehrály dva v Lančově, jeden v Plenkovicích,
jeden Olbramkostele a jeden v Jeníkově.
Opakovaně se setkávám s tím, že někteří odborníci jsou velmi překvapení, jak je možné, že se nám
daří sem do pohraničí zvát taková esa. Jedním
z vynikajících interpretů byli otec a syn Uhlířovi –
Václav Uhlíř a Václav Metoděj Uhlíř, kteří vystoupili
v Olbramkostele a rozezvučeli tamější barokní varhany spolu s virginalem. Byla to úžasná lahůdka.
Neméně zajímavé bylo již 6. vystoupení světoznámé houslistky
sestry Marie Magdaleny Fuksové
ve Vranově. Upoutal nejen její
hudební projev, ale i doprovodné
slovo, kterým nás vtáhla téměř až
do mystiky skladatelských zámě-

rů skladeb, které sama předváděla.
Ale ani ostatní koncerty nebyly svou úrovní a krásou zanedbatelné. Zmínit mohu například vystoupení Petry Tumové a jejích mladých kolegů,
žáků konzervatoře, kteří ve Vranově předvedli kus
svého umění. Mile překvapila i varhanice Anna
Drobílková a o vynikajícím Ondřeji Múčkovi netřeba ztrácet slov. Již podruhé v rámci FATYMského
kulturního léta vystoupila skupina Útržky nebeských not, tentokrát v Lančově. Tam také zahrál
náš hlavní varhaník vranovský, starosta z Lesné,
Ivo Prchal. Právě jeho koncert bývá velmi oblíbený ze strany posluchačů. Tentokrát potěšil se
svou manželkou i tematickými písněmi ke sv. Maří
Magdaléně – tamější kostel je právě jí zasvěcen
a koncert se konal v den, kdy se slavila na její
počest lančovská pouť.
Celé FATYMské kulturní léto vyvrcholilo v neděli
5. září zároveň zahajujícím koncertem hudebního
festivalu Silberbauerovo hudební Podyjí, když se
představili David Pokorný, Alexej Aslamas a Kateřina Málková.
Chci poděkovat všem, kteří již pochopili, proč se
tyto koncerty pořádají a nenechají si ujít jedinečnou příležitost být
u toho a pozvat i další.
Věříme, že tato pěkná tradice
bude pokračovat i v dalších letech
a že se podaří opět do našich
kostelů pozvat ty, kteří dokáží zaujmout.
P. Marek Dunda,
farář vranovský
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Nález dokumentu z roku 1902
v opravovaném domu na ulici Zámecká
Opravovaný obecní dům u benzinové stanice vydal
svědectví o majitelích i domu samotném.
Při bourání vrat v přízemí domu č. 84 byla při
otloukání omítky nalezena oválná plechová krabička se vzkazem pro další generace (přeložený text
z němčiny je součástí článku). Dělníci panu starostovi předali poškozenou plechovou schránku s krasopisně napsaným poselstvím, už ale nezmínili, co
ještě bylo součástí nálezu. Plechová schránka byla
částečně poškozená tím, jak do ní dělníci narazili
sbíječkou. Odevzdali nález, ale jen plechovou krabičku a dopis.
Nález odkazu byl nečekaným překvapením, pan
starosta mi dopis a schránku předal a já jsem ze
zvědavosti ihned text přeložila a i přes část dosti
poškozeného listu bylo zřejmé, že v krabičce by
měl být svatý obrázek z poutního místa Mariazell
v Rakousku a peníze.
Okamžitě jsem jela na stavbu a stavební dělníci
mi přiznali, že tam byl svatý obrázek, který rozbili
nárazem sbíječky, a střepy tedy vyhodili. Ve stavební suti se podařilo pár střepů a zadní papírovou
stranu oválného obrázku s napsaným vzkazem, že
byl zakoupen v Mariazell, nalézt. Přiložené penízky dělníci utajili, avšak pod tíhou psaného důkazu
z přeložené písemné zprávy nakonec dva penízky
vydali.
V nejvíce poničené části listu jsem si netroufla
doplnit německá slova, požádala jsem proto Mgr.
Marka Hallo, který je skvělým překladatelem textů
německého jazyka, o jejich doplnění a ten zjistil,
že v dokumentu je uveden výčet dalších přiložených peněz. Tyto peníze však nebyly nalezeny,
předpokládám, že skončily v sutinách. V překladu
jsou ale přiložené peníze zmíněny tak, jak je uvedeno v dopise.

O dům č.p. 84 jsem
se začala zajímat
v hlubších historických souvislostech
a v archivu ve Znojmě jsem prošla
všechny uchované
stavební dokumenty
od roku 1900, ale nikde nebyla zmínka o tomto domě, rovněž v knize
živnostníků působících v té době ve Vranově nad
Dyjí není zmínka o zámečnictví na této adrese.
Dostupné materiály o domě jsou až z roku 1977,
doklady jsou uloženy v archivu místního stavebního úřadu. Tehdejší starosta Josef Skupa žádal
o finanční pomoc pro generální opravu domu
v roce 1976, kdy rozpočet byl nastaven na 526 tisíc Kčs. Oprava započala v dubnu 1977 a prováděl
ji Okresní stavební podnik, ústřední topení v celém
domě stálo 42 969,34 Kčs, kanalizace venkovní
i vnitřní 12 954 Kčs, hromosvody 6 418 Kčs, vnitřní
úpravy 122 997 Kčs (ceny uvádím pro srovnání se
současností).
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Nalezené poselství je dalším objevem v bohaté
historii našeho městečka. Předměty se stanou
součástí dokumentace náročné generální opravy
obecního domu, ve kterém budou nadstandartní
byty s výhledem na zámek.

Originál dokumentu včetně překladu z německého jazyka, fragmenty skleněného obrázku Panny
Marie z Mariazell a dva haléře z let 1895 a 1900
budou součástí kroniky roku 2021.
MUDr. Alena Horná, místostarostka městyse

Přeložený text:
Ve Vranově 11. září 1902
Já, Ignác Pospischil a moje choť Juliana roz. Puderniková jsme koupili polovinu domu ve Vranově
v roce 1889 od mého švagra Karla Pudernika a v roce 1902 jsme koupili druhou polovinu domu opět
od mého švagra Bedřicha /Fridricha/ Pudernika. Jelikož zámečnická dílna v přízemí domu zchátrala
a my velmi ctíme rodiče, tchána a tchyni Vavřince /Laurenz/ a Josefu Pudernikovou, roz. Pabstovou
/jméno Pudernik totiž pochází z 16.století/, tak postavíme my, Ignác a Juliana Pospischilovi, starou
zámečnickou dílnu na stejném místě, kde rodiče a tchán s tchyní provozovali zámečnickou živnost
a své hospodářství.
Stavba byla započata s Božím požehnáním 11. září 1902.
Stavbu vykonal Engebert Stohl, stavitel
Ignác Pospischil, pekařský mistr ve Vídni, 52 let
Juliana Pospischilová, choť, 51 let
děti Franz-František 26 let, Adele-Adéla 24 let, Juliana 22-23 let, Friedrich-Bedřich 18 let (zemřel 7.
ledna 1901), Oskar 10-11 let
Přiloženy jsou mince: jedna koruna, jeden dvacetihaléř, jeden desetihaléř, jeden dvouhaléř, dva
jednohaléře.
Obrázek Matky Boží ustavičné pomoci byl zakoupen a byl posvěcen v Kostele milosti.
Já, Juliana Pospischilová, jsem napsala tento list ve 23. roce.
foto: O. Bednařík (nalezené dokumenty), MUDr. A. Horná (nález plechové schránky ve zdi)
překlad dokumentu: Mgr. M. Hallo, MUDr. A. Horná
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Svatohubertská mše
Vánoční jarmark a soutěž o nejlepší vranovskou vánočku
Vánoční koncert v kostele (termín bude upřesněn)
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