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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čas neúprosně letí, je tady konec roku, a proto
bych vám chtěl jménem svým a za celé naše městečko v tomto předvánočním čase popřát klidné
dny, čas strávený ve zdraví s rodinou a pohodu čekáním na nejkrásnější a nejtoužebněji očekávaný
den z celých vánočních svátků, Štědrý den.
Bohužel, i před letošními vánočními svátky je již
druhým rokem hlavním tématem covid. Z televize
a ostatních médií na nás vyskakují čísla o rostoucí pandemii. Tento virus nás hned tak neopustí,
a proto je nezbytná osobní odpovědnost vůči sobě
a ostatním. Každý z nás může dodržováním protiepidemických opatření a očkováním učinit důležité
kroky k omezení této nepříznivé situace. Musíme
věřit, že tato nelehká doba skončí a příští rok strá-

víme společně u rozsvíceného stromu, vánočním
koncertu a připijeme si s přáteli svařákem a čajem
na vánočním jarmarku. Mým největším přáním je,
aby nás tato covidová doba nerozdělovala, ale naopak, byli jsme k sobě upřímnější, navzájem se
respektovali, pomáhali si a měli více pochopení
pro druhé.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se
zapojují do činnosti v našem městysu, zejména
pracovníkům úřadu městyse, zastupitelům, hasičům a ostatním aktivním občanům.
Vážení přátelé, ze srdce vám přeji požehnané a pohodové prožití svátků vánočních, v kruhu svých
nejbližších a těch, na kterých vám nejvíce záleží,
a také šťastný a pokojný rok 2022. Přeji vám především to nejcennější, stálé a pevné zdraví.
Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse

INFORMACE O KULTURNÍCH AKCÍCH
Z důvodu vládních protiepidemických opatření byl
letošní začátek adventu opět ochuzen o Vánoční
jarmark spojený se soutěží o nejlepší vranovskou
vánočku. V sobotu 27. listopadu 2021 v 17:00
hod. byl pouze slavnostně požehnán a rozsvěcen
vánoční strom na náměstí. Plánovaný vánoční
koncert v kostele byl z uvedených důvodů zrušen
a případné další akce budou uskutečněny v sou-

ladu s aktuálně vyhlášenými a platnými vládními
opatřeními.
Nelze než doufat a přát si, aby v nadcházejícím
roce byla situace nakloněna nám všem, a tím
i společenskému životu, který je stále epidemií
onemocnění covid-19 a s ní spojenými opatřeními
výrazně omezen.

INFORMACE O PROJEKTECH MĚSTYSE
Stavba „Intenzifikace
čistírny odpadních vod
Vranov nad Dyjí“
Slavnostní předání stavby se uskutečnilo
30. 9. 2021 v 15:00 hod. za účasti zástupců ZSO
Vodovody a kanalizace Znojemsko, Vodárenské
akciové společnosti, zhotovitelské firmy Swietelsky, projektanti firmy VHZ – DIS, projektanti firmy
DUIS, zástupci SFŽP, zástupci firmy VRV a Správy
NP Podyjí a městyse Vranov nad Dyjí.
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Úprava veřejného prostranství – ulice Bítovská
V polovině listopadu byl ukončen projekt s názvem „Úprava
veřejného prostranství – Vranov nad Dyjí“. Jednalo se o úpravu místní komunikace a chodníku na ulici Bítovská. Celá akce
stála 1.139.003 Kč, z toho byla dotace ze Státního fondu životního prostředí 968.153 Kč (85%) a městys dofinancoval
170.850 Kč.

Schody v blízkosti přehradní hráze
Pro občany Vranova nad Dyjí a rekreanty, kteří se rádi chodí
koupat na Skalku, byly městysem ve spolupráci s Povodím
Moravy s.p. nainstalovány schody pro zpřístupnění tohoto
místa.

Úprava bývalé knihovny na obecní dům
V říjnu letošního roku započala přestavba budovy
místní knihovny na obecní dům. Byla odbourána

vstupní část budovy včetně schodiště a nyní probíhají stavební úpravy uvnitř budovy.
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Oprava bytového domu na ulici Zámecká
Práce na rekonstrukci bytového domu zdárně pokračují. Dodavatelská firma pracuje nyní uvnitř
domu, ale zároveň jsou prováděny i terénní úpravy

ve dvoře bytového domu, který bude vydlážděn.
Pokud vše půjde podle plánu, nejpozději na jaře
příštího roku tento dům přivítá své nájemníky.

Dokončená rekonstrukce hřbitova
V září byla provedena oprava zpevněných ploch
v areálu hřbitova a příjezdové cesty ke hřbitovu.
V listopadu pak byla dokončena poslední eta-

pa oprav hřbitova – rekonstrukce cesty vedoucí
k hlavnímu kříži.
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informace z mateřské školy
Advent ve školce
Jako každý rok i letos nás ve školce navštívily tři kouzelné bytosti - Mikuláš, čert a andílek. Byli moc
hodní, dětem donesli dárečky a poslechli si písničky, co jsme se pro ně naučili.

Dětem k nadílce přinesli vánoční stromeček a ty se
po jejich odchodu nadšeně pustily do zdobení, aby
i k nám do školky přišel Ježíšek s dárky. Děti si přejí upéct nejoblíbenější cukroví: linecké a perníčky,
a tak ve školce bude advent provoněný cukrovím,
zazpíváme si koledy a společně si předvánoční čas
určitě užijeme.
Mateřská škola ve Vranově nad Dyjí přeje všem
krásné a klidné prožití svátků vánočních a hlavně
mnoho zdraví v novém roce.
Kolektiv MŠ
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Aktuality ze školy
Ve čtvrtek 23. září jsme si udělali velkou radost a po
dlouhé, dlouhé době jsme zorganizovali velkou akci
jak pro děti, tak pro dospělé. PODZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY se vydařily a už se moc těšíme na hry jarní.

Za krásného počasí a velkého zájmu veřejnosti byly
tentokrát na programu: kuličky, petanque, skákání
panáka, boj o poklad, čára, hod s rybářským prutem
a spousta dalších doprovodných činností.

V úterý 26. října položili žáci naší školy pamětní
věnec k památníku obětem 1. a 2. světové války.
Ten byl zrestaurován a slavnostně obnoven v říjnu

2018 u příležitosti 100. výročí vzniku Československa a ukončení 1. světové války.

V předvánočním čase přišly na řadu tradiční zdobení vánočních stromků na Náměstí a mikulášská
nadílka (kterou připravili svým mladším spolužá-

kům naši deváťáci). Bohužel letos neproběhnou
vánoční dílny, ale o to více si to snad vynahradíme
příští rok.
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Jsme moc rádi, že se letos naplno rozběhly zájmové kroužky a že jsou hojně navštěvovány. Dále
nám život ve škole zpříjemňuje vysílání školního
rádia BEST, které rozezvučí své frekvence vždy
v úterý na začátku měsíce. Jeho redaktoři (redaktorky) ze 7. třídy připravují zajímavé reportáže

o životě našich žáků a pedagogů a vše doprovází
příjemnou muzikou.
Od září se někteří naši žáci otužují. Každou velkou
přestávku vybíhá pravidelně 15 až 25 dobrovolníků za každého počasí na školní dvůr, kde pro ně
připravujeme různé pohybové aktivity.

Pro všechny milovníky starých fotografií jsme připravili vánoční dárek. Ve vestibulu školy je od konce listopadu možno zhlédnout výstavu OD BÍTO-

VA A CORNŠTEJNA K VRANOVU NAD DYJÍ ANEB
BAREVNÁ PROCHÁZKA ÚDOLÍM DYJE PŘED 100
LETY.

Jedná se celkem o šestnáct obarvených snímků
z doby před napuštěním Vranovské přehrady.
Protože ne každý má možnost se přijít podívat
osobně, vše najdete na školních webových stránkách ve speciální fotogalerii, která obsahuje ještě
o pět snímků více a umožní vám vrátit se v čase
přibližně sto let zpátky a „projít se“ údolím řeky
Dyje i v pohodlí vašeho domova. Výstava ve škole

potrvá nejméně do léta 2022, je zdarma a je možné ji navštívit každý pracovní den cca od 7:00 do
15:30 hod., v úterý a čtvrtek díky fungování místní
knihovny ve školní budově až do 18:00 hod.
Další informace včetně různých fotogalerií najdete
na www.zsvranov.cz.
Mgr. Lubor Durda
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UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU U KONTEJNERŮ
Vážení spoluobčané,
obracíme se na vás v poměrně vážné věci, a tou
je situace kolem komunálního a tříděného odpadu
v našem městysi. Opakovaně jsou přeplněné kontejnery, doslova obestaveny dalším odpadem, který se do nich nevešel (v mnoha případech jsou to
dokonce odpadky, které do určených kontejnerů
nepatří – např. komunální odpad v kontejnerech
s tříděným odpadem). Nepořádek kolem popelnice
uklízí pracovníci městyse nebo svozová společnost
FCC, ale v pořádku to rozhodně není. Na základě
zjištěného stavu byla městysem některá sběrná
hnízda posílena přidáním kontejnerů.

čistoty a pořádku kolem popelnic. Díky rozlehlosti Vranova nad Dyjí se však ne vždy podaří včas
zjistit, že v určité lokalitě vznikl nepořádek (stejně
tak jako když někde přestane fungovat veřejné
osvětlení), proto vás žádáme o spolupráci, kdy
stačí upozornění a náprava bude zjednána v co
nejkratší době. Věříme, že se k místu, kde žijeme
a ke kterému máme vztah, dokážeme všichni chovat ohleduplně a čistotně.
Děkujeme za pochopení i spolupráci
Městys Vranov nad Dyjí

Chtěli bychom vás požádat o dodržování pořádku
u kontejnerů. Pokud je kontejner plný, další odpad nepohazujte okolo, ale vyčkejte do vyprázdnění po dalším svozu nebo zkuste jiné stanoviště.
Odpadky důkladně zbavujte přebytečného vzduchu – krabice, lahve apod., prosíme, sešlapujte či
rozřezejte. Vhazujte do kontejnerů pouze takový
odpad, který tam patří.
Vzhledem k tomu, že zde žijeme všichni společně,
prosíme spoluobčany o spolupráci při zachování

Milostivé léto
28. října začalo takzvané milostivé léto. Během
něj mohou lidé snadněji ukončit stovky tisíc exekucí, které v minulosti vznikly z veřejnoprávních
dluhů. Nesplacené závazky, které mezitím mnohdy narostly na několikanásobky původního dluhu,
půjde vymazat během tří měsíců za zvýhodněných podmínek. Kdo do 28. ledna 2022 zaplatí
zbývající jistinu (původní dluh) a k tomu přidá
907,50 Kč jako náklady (750 Kč + DPH), ten exekuci ukončí.
Týká se to dluhů, které mají lidé vůči veřejné
správě, a to včetně institucí s jakýmkoli státním
podílem nebo třeba podniků s účastí města či
obce. Konkrétně jde třeba o dluhy za dopravní-

mi podniky, zdravotními pojišťovnami nebo třeba
i za energetickou společností ČEZ. Podmínkou využití milostivého léta je i to, že člověk nesmí být
v oddlužení. Milostivé léto lze uplatnit jenom na
exekuce, které řeší soudní exekutoři – tedy ne
u daňových a správních exekucí.
V případě, že byste si nevěděli rady například
se sepsáním žádosti na exekutora, vzor najdete
na našich webových stránkách, případně se obraťte na sociálního pracovníka naší obce, tel. č.
725 917 212. Bližší informace podá také poradna
společnosti Člověk v tísni – tel. 770 600 800.
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ZE ZPRÁVY TAJEMNÍKA ÚŘADU:
ZASTUPITELům OBCE a také vranovským občanům
Vážení,
obracím se k vám, členům zastupitelstva, nejvyššímu orgánu obce, tj. občanům, kteří zastupují naši vranovskou veřejnost.
Velmi se mě dotklo, že se našli lidé, kteří měli
tu odvahu a nazvali na facebooku naše zaměstnance darmožrouty, proto považuji za svou povinnost se k tomuto vyjádřit.
Podám vám několik informací o pracovním využití a vytíženosti úředníků na úřadě městyse.
V současné době je na úřadě zaměstnán jeden
vedoucí úředník, sedm úředníků a jeden úředník
jako zástup za dlouhodobě nemocného. Vedoucím úřadu jsem já.
Před několika lety vzešel ze zastupitelstva městyse požadavek k provedení personálně procesního auditu, někteří členové zastupitelstva
se domnívali, že nejsou úředníci dostatečně
pracovně vytíženi. Audit v závěrečné zprávě
konstatoval, že jsou náplně práce stanoveny
k plnému vytížení úředníků, u některých byla
dokonce vznesena obava, zda nedochází k příliš
velkému zatížení, a tím i k nižší kvalitě odvedené
práce. V závěrečné zprávě bylo konstatováno, že
úředníci mají kumulované funkce a předpokládá
se další nárůst administrativního zatížení, audit
proto doporučil přijmout ještě jednoho úředníka. Tento návrh však přijat nebyl. Nevypočítávám zde ani zástup za dovolenou a nemoc, což
je cca 9 měsíců za rok.
O kvalitě práce úředníků se mohou členové zastupitelstva přesvědčit, mohu předložit protokoly kontrol. Nadřízené orgány kontrolují činnost
výkonu státní správy (ten v některých oblastech
vykonáváme až pro dalších 22 obcí), v této oblasti nebyly shledány žádné nedostatky nebo
pochybení. Výkon samosprávy kontroluje dvakrát ročně audit krajského úřadu, rovněž zde
nebyly shledány nedostatky nebo pochybení
několik let.
Na oddělení údržby jsou zaměstnáni trvale tři zaměstnanci, od jara do listopadu zaměstnáváme
dva pracovníky z úřadu práce na veřejně prospěšné práce (úřad práce přispívá na mzdy). Jen pro

informaci uvedu rozsah práce: v zimě se udržuje
přes 20 km místních komunikací a k tomu přilehlých chodníků a schodů. Zimní údržba se provádí, tak aby byla zajištěna sjízdnost a schůdnost
k prvním a posledním autobusovým spojům, tedy
bez ohledu na pracovní dobu a pracovní dny. Od
jara do podzimu se provádí sečení cca 10 ha travních ploch, včetně úklidu trávy a listí. Provádí se
prořezávka větví, které překáží v komunikacích
a chodnících (většinou ze soukromých pozemků).
V obci je zajištěno zpracování bio odpadu zcela
zdarma – což zahrnuje štěpkování větví, vývozy
kontejnerů, zpracování bio odpadu do kompostu,
překopávání kompostu, jeho skladování a odvoz.
Dlouhodobě se pohybujeme okolo 200 tun bio
odpadu ročně. Dále pracovníci údržby zajišťují
vyprazdňování odpadkových košů, úklid a třídění
u separovaného odpadu. Za tyto činnosti jsme
však nejčastěji napomínáni. Jak již jsem několikrát upozorňoval, nepořádek u tříděného odpadu
a odpadkových košů nedělají naši pracovníci, ti
dělají službu a uklízejí to a věřte mi, je to někdy
práce pod lidskou důstojnost! Práci však vykonávají precizně a obětavě a rovněž i mimo pracovní
dobu a pracovní dny.
Mimo shora uvedené se snažíme – pokud to
technicky a odborně zvládáme – provádět údržbu nemovitostí a drobných stavebních prací, zajišťuje se správa a údržba majetku.
Nikdy jsem se nezlobil za připomínku, podnět,
nebo dobrý nápad, naopak jsem to vždy uvítal.
Nevíme o všem, co se v obci přihodí nebo co je
potřeba, je naprosto v pořádku, pokud nám dáváte rozumné podněty, ale ať se nikdo nezlobí,
odpadky a exkrementy by si měl uklidit ten, kdo
je vyprodukoval.
Nechci zde argumentovat, nebo ospravedlňovat
naše zaměstnance, ale podávám toto vysvětlení pro vás zastupitele, abyste pomohli tuto nepřátelskou a bezdůvodnou atmosféru prolomit.
Uznání od kritiků neočekávám, již jsem si zvykl,
ale proti pomluvám a nestoudnému očerňování
budu bojovat.
Ing. Petr Grund, tajemník městyse
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MLADÍ HASIČI
S dětmi jsme se 28. září zúčastnili soutěže TFA
v Brně, je to takový „Železný hasič“ pro děti - velmi náročná soutěž. A děti to přesto daly! I když
nevyhrály, tak ani nebyly poslední a my jsme byli
nesmírně pyšní. Soutěž pro nás navíc přinesla nápady pro zpestření tréninků a pro děti motivaci
k pohybu.
Dne 2. 10. začal nový ročník Plamene 2021/2022
- opět máme slušně našlápnuto, tak se snad na
jaře zadaří podobně nebo ještě lépe jak v minulém
ročníku.
Pokus o Drakiádu dne 14. 10. dopadl nevalně. Nefoukalo, ale kdo přišel, ten se aspoň nasmál, a tím
si prodloužil život.
V současné době chodíme s dětmi poznávat neznámá místa Vranova nad Dyjí. Situace je taková,

jaká je, a shodli jsme se, že pokud to půjde, budeme se scházet venku.
Přejeme všem krásné Vánoce plné pohody, lásky
a štěstí a do nového roku 2022 hlavně zdraví a návrat normálního světa.
Milada Kovářová

INFORMACE ZE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vybavenost naší jednotky technickými prostředky,
výstrojí a výzbrojí je na velmi dobré úrovni, a to
především díky finančnímu zabezpečení ze strany
městyse a čerpaným dotacím.
Vzhledem k předurčenosti jednotky pro práci na
vodě byla naší jednotce v květnu schválena dotace
na vybavení a byl pořízen nafukovací člun BOAT
007 pro 10 osob, s nosností 1310 kg a délkou 4,7

metry. Dále závěsný motor MERCURY o výkonu 20
koní a přívěsný vozík na přepravu lodí. Člun a motor dodala firma Lodě Musil z Brna a přívěsný vozík
firma TANATECH z Budišova u Třebíče.
Městysu vznikly náklady na pořízení tohoto vybavení ve výši 158 000 Kč, přičemž z dotace Jihomoravského kraje bylo uhrazeno 100 000 Kč.
Jan Maurer
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SVATOHUBERTSKÁ MŠE
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Jaký byl rok 2021 na vranovském zámku?
Návštěvnická sezóna v letošním roce skončila
v neděli 31. října. Celkem si za rok 2021 prohlédlo zámek 48 729 návštěvníků. Je to výrazně lepší
výsledek než v loňském roce, přesto se však nevyrovná letům předchozím. Potěšující zprávou však
je, že jsme byli, spolu s Novým Hrádkem u Lukova, hrady Pernštejn a Veveří, jediní z jihomoravských památkových objektů ve správě Národního
památkového ústavu, kteří zaznamenali vyšší návštěvnost oproti roku 2020. Do reprezentačních
interiérů nahlédlo 29 067 osob, soukromé pokoje
a kapli navštívilo 9 861 turistů a na středověkou
strážní věž vystoupalo 9 788 návštěvníků. Právě
zpřístupnění věže vděčíme za celkově příznivý výsledek. Ještě před koncem roku jsme se pustili
do několika akcí údržby. Mezi ty nejviditelnější jistě patří konzervační ošetření a nový nátěr sedmi
žaluziových okenic v druhém patře východního
křídla a po třech letech opětovné kácení náletových dřevin na severním svahu pod vyhlídkou
směrem k Vranovu, včetně odstranění popínavých břečťanů. V novém roce dojde na opravu
podlahy v ložnici Michala Josefa z Althanu, jejíž
havarijní stav, způsobený rozšířením dřevomorky, tento pozoruhodný prostor s tajnými dveřmi
ve falešných kamnech vyřadil z provozu. Už teď
se obohacují prohlídkové trasy dalšími předměty

z depozitářů, zejména pokoje věnované hraběnce
Heleně Mniszkové. Podstatné změny se v příštím
roce dočká i proslulá zámecká koupelna v podobě nového hedvábného závěsu karmínově červené barvy. Nejvíce práce se však letos odehrálo
na poli plánů a příprav stavebních rekonstrukcí
zámku do dalších let. Vznikla koncepce obnovy
východního průčelí zámku, zahrnující opravu fasády sálu předků, obou přilehlých teras s vítěznými
oblouky, kterým chceme alespoň částečně navrátit zahradní úpravu z dřívějších dob. Zřejmě nejsmělejším plánem je snaha o zařazení zámku do
Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) pro období do roku 2027. Generálnímu
ředitelství NPÚ byla předložena koncepce obnovy areálu v předpokládané hodnotě 100 milionů
korun, která zahrnuje rekonstrukci inženýrských
sítí, vedoucích od vstupní brány až po schodiště
hlavního nádvoří. Na tento nezbytný krok navazuje nová povrchová úprava areálu, kdy pískové
plochy nahradí na vybraných místech štětová
dlažba. Dojde tak mimo jiné i na rekonstrukci přístupového mostu, zahradních teras, které budou
následně zpřístupněny veřejnosti a poslouží jako
klidová a odpočinková zóna pro návštěvníky zámku, obnovu fasád domku u brány a budov prvního
nádvoří. Z pěti předložených projektů za územní
památkovou správu v Kroměříži má v tuto chvíli
vranovský záměr prioritu číslo 1. Přejme si tedy,
aby se plány naplnily a staly se dalším podstatným krokem v potřebné péči, kterou si vranovský
zámek nepochybně zaslouží.
Bc. Radek Ryšavý,
kastelán státního zámku Vranov nad Dyjí
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ZE ZÁSAHŮ POLICIE ČR
Rybaření na Vranovské přehradě se změnilo v drama
Bylo pozdní červencové odpoledne, kdy se muž
z Jihlavska rozhodl se svými dětmi a se svým kamarádem, že si na jezeře na Vranovské přehradě
vyrazí na své pramici na ryby. Došlo však k náhlé
změně počasí a silný vítr a silné vlnobití začalo
pramici i osádku odnášet na volnou plochu jezera. Muž se snažil doveslovat zpět na břeh, ale
velké vlny a silný vítr mu to neumožnily. Vysoké
vlny začaly plnit pramici vodou a ta se začala pomalu potápět. V tuto chvíli si osádka uvědomila,
že situace je kritická, navíc v loďce neměli žádný
záchranný prostředek, naštěstí dcera muže měla
jako jediná u sebe mobilní telefon, kterým zavolala na tísňovou linku 158.
Jakmile policejní hlídka z Vranova nad Dyjí obdržela informaci o potápějící se loďce, začala pohotová záchranná akce, ke které využili policisté
služební člun. Ovšem pátrání zkomplikovala zhoršená viditelnost, silný vítr a velké vlny, přesto se
hlídce podařilo za jedenáct minut od obdrženého

oznámení posádku nalézt, celá záď pramice již
byla zalitá vodou a pramice i s lidmi se potápěla.
Všechny čtyři osoby včetně devítiletého chlapce
policisté rychle vytáhli z vody do policejního člunu
a dopravili je do bezpečí.
„Jen díky pohotovému zásahu policistů z Vranova nad Dyjí došlo k odvrácení velké tragédie
potápějící se posádky plující na jezeře Vranovské
přehrady. Doporučujeme všem, kteří se rozhodnou pro delší plavbu po přehradě, aby sledovali
aktuální meteorologické zpravodajství, protože
náhlá bouřka nebo silný vítr na vodní hladině
může být mnohonásobně nebezpečnější než na
pevnině. Důležitá je také povinná výbava plavidla,
mezi kterou zejména patří záchranná vesta, která
v krizové situaci může zachránit život“ poznamenal k případu vedoucí oddělení npor. Mgr. Dušan
Podsklan, který dodal, že policisté byli za svoji záchrannou akci oceněni za čin roku.
Policie ČR, OO Vranov nad Dyjí

Čas k pozvání
Před začátkem letošního adventu se přišly do
vranovského kostela podívat některé třídy z naší
školy. Byl jsem mile překvapen, s jakým zájmem
děti naslouchaly. Mnohé z nich byly v kostele poprvé. Samozřejmě se i ptaly a chtěly všechno vidět.
Jedno z dětí se přihlásilo a řeklo, že jeden z jeho
prarodičů má doma modlitební knížku, ale že je
na ni velmi opatrný a dává si pozor, aby se nepoškodila. V tu chvíli jsem si uvědomil tu starou
známou pravdu, že celé generace našich předků
žily v křesťanské víře. To až teprve teď v posledních několika desetiletích nastal tak velký odklon,
že někteří už ani nevědí o svých křesťanských kořenech. Ty však má téměř každý z nás. Přinejmenším někdo z našich pradědečků či prababiček měl
něco společného s vírou. Křesťanská víra dodávala minulým generacím sílu unést všechny životní
okolnosti a budovat společnost na základech pravdy, solidnosti, poctivosti a zájmu o dobro společné
i dobro druhých.
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Nejen já však musím potvrdit, že to není něco, co
fungovalo kdysi v minulosti, ale ti, co podle víry
žijí, zažívají, že víra proměňuje nadpřirozeným
způsobem jejich životy i dnes, že to není žádná
„berlička“, kterou by si jen něco namlouvali, ale
skutečná životní jistota. Těší mě, že zvlášť v této
prapodivné covidové době někteří nacházejí cestu
k osobní zkušenosti s Boží blízkostí, a tím se jim
otvírají i nové perspektivy k radosti, naději a pokoji v srdci.
Přijde mi, že nastal čas, abych alespoň touto cestou povzbudil ty, kteří tuší, že Pána Boha potřebují, aby se nebáli a udělali směle krok k němu blíž.
Totiž ten ostych vzhledem ke kostelu a křesťanské
víře jaksi k Vranovu už déle patří. Ale zbytečně. Už

před léty, když jsem zde začínal, mi jedna dospělá Vranovačka řekla, že si myslela, že do kostela
a na faru mohou přijít jen ti, kteří jsou zvláštním
způsobem vyvoleni, a tak prý čekala, zda ji pan
farář (tehdy ještě můj předchůdce o. Pavel Buchta) náhodou někde nepotká, třeba na ulici, a nevybere si ji a neřekne, aby i ona přišla na nedělní
bohoslužbu.
Tak oznamuji, že ti, kteří vnímají, že Bůh je má rád
a chtějí na jeho lásku odpovědět, nemusí čekat na
žádné pozvání, ale mohou beze strachu přijít do
kostela nebo na faru a svým tempem pokračovat
k prameni lásky a naděje, který i dnes může trvale
proměnit život každého člověka.
P. Marek Dunda, farář vranovský

Vánoční zázrak
Tento název je v historii znám od roku 1914,
kdy započala I. světová válka. Proti sobě stála
dvě vojenská nepřátelská seskupení a na Štědrý
den došlo k neplánovanému, samovolnému uzavření příměří – klidu zbraní, které se už vícekrát
neopakovalo. Ve vojenské historii a ve světových
dějinách je tento skutečný příběh válečných polí
nazýván jako „vánoční zázrak“.
I. velká světová válka 1914-1918 byla opravdu
světová, protože centrální mocnosti tvořené Německem, Rakousko-Uherskem a jejich spojenci Bulharskem a Osmanskou
říší stály proti dohodovým mocnostem
tvořenými Ruskem,
Francií, Británií, se
spojenci Srbskem,
Belgií, Itálií, Portugalskem, Rumunskem, Japonskem
a od roku 1917 Spojenými státy.
Válka začala na
přelomu července
a srpna 1914 a dle
zkušeností z dosavadních válek, kdy
šel muž proti muži,

se předpokládalo, že do Vánoc boje skončí. Nikdo
netušil, že se v této válce začnou využívat technické vynálezy dané rozvojem průmyslu, což vedlo k masovému nasazení vojenské techniky jako
kulomety, tanky, bitevní lodě, letectvo, ponorky
a bojové plyny. Z plánovaného střetu v otevřeném
prostoru brzy sešlo a vojáci obou armád se zakopávali do země, aby se uchránili před palbou
kulometů a dělostřelectva. Začala tak „velká zákopová válka.“ Vytvořily se dvě linie, západní fronta
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se táhla od kanálu La Manche přes Francii až ke
Švýcarským Alpám a východní fronta, která byla
na území carského Ruska od Baltského až po Černé moře.
Organizace Červeného kříže byla v roce 1864 založena v Ženevě a působila prostřednictvím signatářů celosvětově, a to v zájmu šlechetnosti a lidskosti. Tato výzva se ve 20. století přenesla i do
míst Svatého stolce, a papež Benedikt XV. (1914 –
1922) vyzval, aby ve dnech 24. - 26. prosince roku
1914 vojáci na západní frontě uctili Vánoce jako
svátky dobré vůle, pokoje, míru, soucitu, naděje,
lásky a víry v rodině. Výzva se netýkala východní
fronty, protože pravoslavné Rusko slaví svátky až
6. a 7. ledna.
Vánoční zázrak se stal u belgického městečka
Ypres, přesně tam, kde v dubnu následujícího roku
německá armáda poprvé použila bojový plyn, který podle městečka nazvali yperit. O této události
na válečném poli je zachováno mnoho písemností,
které sdělovali vojáci v dopisech svým rodinám.
Německý poručík Kurt Zehmisch popsal tento zázrak takto: „Večer na Štědrý den náhle přestala
střelba, vojáci z mého saského pluku začali pískat
na dva prsty a Angličané okamžitě pískání opětovali. Pak vylezli ze zákopů na obou stranách dva
vojáci, podali si na území nikoho ruce, popřáli si
krásné Vánoce a dohodli se, že na Boží hod se
nebude střílet.“
Němci svůj kilometr dlouhý zákop nazdobili stromečky, napřed je nejistě rozsvítili v zákopech
a pak je vynesli na zamrzlé, granáty rozbrázděné bitevní pole, které bylo krásně bílé od zmrzlé
jinovatky. Němci začali zpívat koledu Tichá noc,
byli přesvědčeni, že koleda má svůj původ v jejich zemi. Britský voják si na území nikoho otevřel
holičství a měl mnoho zákazníků z obou znepřátelených stran. Jeden Angličan donesl i míč, branky
si označili vojenskými čepicemi a hrál se zápas
Německo - Anglie, kdy vyhrávalo Německo 3:2,
míč se ale napíchl na ostnatý drát a hra skončila.
Vánoční stromeček byl nazdobený telegrafním
papírem, sirkami, nábojnicemi, figurkami z uhněteného chleba. Jako dárky byly kostky cukru,
cigarety, poštovní známky a sichrhajsky (spínací
špendlíky).
Takto je v literatuře faktů popisovaná nálada tohoto Štědrého dne, což se nikdy více neopakovalo.
Armádní velení toto narušení vojenské disciplíny

tento den tolerovalo, k masovému udělování trestů za přátelství s nepřítelem nedošlo, ale důstojníci
dostali příkaz k obecným opatřením zastavení bratříčkování, což byla pravidelná obměna jednotek
v rámci fronty, aby nedošlo ke sblížení.
Tato příhoda vešla do dějin jako zázrak. Nikdo
z nás si neumí představit strach, kdy šel v boji muž
proti muži, utrpení za I. velké zákopové světové
války a hrůzy, které s sebou přinesla II. světová
válka.
Jsou to miliony zmařených lidských životů, jimž je
právem věnován den 11. listopadu, který je nazýván Den válečných veteránů, nebo Den příměří
anebo také Den vzpomínek. Tento den je zvláště
velmi uctíván ve Spojeném království, kde královská rodina hrdě nosí připnutý symbol vlčího máku.
„Na polích ve Flandrech divoké máky rostou, tam
mezi kříži, řada za řadou. Zde ležíme. Nahoře
mezi červánky je možná slyšet zpívat skřivánky,
zde dole kanony jen svoji píseň řvou. My už však
nevstanem a je to možná zdání, že včera ještě žili
jsme a byli milováni.“ Tuto báseň napsal vojenský
lékař John McCrae, kdy vlčími máky jsou myšlena
těla jeho padlých kamarádů.
Vážení spoluobčané,
zvažovala jsem, zda do posledního, vánočního
čísla zpravodaje napsat tento smutný příspěvek
v době, která díky všem okolnostem je pro nás
také dobou plnou obav, strachu a nejistot. O to
více si musíme vážit každého prožitého dne, který
je nám uštědřen prožít v naší krásné obci.
Nezapomínejme, že prostředí, ve kterém žijeme
a rozhodli jsme se spolužít s občany Vranova nad
Dyjí, si utváříme sami a sami jsme tedy za spokojenost zde být a žít plně odpovědni. Nehledejte
chyby a nedostatky, radujte se nad drobnostmi,
které nám naděluje každý všední den, jenž se tak
stane dnem svátečním, plným radosti a vnitřní pohody. Nesnadná doba, kterou žijeme, se nesmí ve
zlém odrážet v mezilidských vztazích a občanském
soužití.
Do nadcházejícího roku 2022 přeji všem trpělivost
ve dnech proticovidových opatření a zákazů, pevnou víru, že vše jednou skončí, radost z maličkostí, které nám přináší rodina a naše práce. Upřímným přáním pro všechny spoluobčany je pohoda
a pevné zdraví.
MUDr. Alena Horná, místostarostka městyse
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Všem občanům Vranova nad Dyjí a čtenářům
Vranovského zpravodaje přejeme pohodové vánoční
svátky a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2022.
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