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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

STÁLE AKTUÁLNÍ TÉMA – 
VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ PSI A PSÍ „HROMÁDKY“ 

Vážení spoluobčané,

srdečně vás zdravím v červnovém zpravodaji. Po 
dvou letech proticovidových opatření a různých 
omezeních se pomalu vracíme do normálu. Svědčí 
o tom obnovené kulturní akce, otevřené obchody, 
hospody, služby a obdobná zařízení.  Školy a škol-
ky jsou zase v běžném provozu a nyní se pomalu 
připravují na prázdniny. Rovněž zdravotnická zaří-
zení fungují jako dříve bez nějakého omezení.  
V měsíci dubnu jsme zkolaudovali bytový dům 
u benzinky a od května máme obsazených všech 
sedm bytů. Všechno jsme stihli v termínu, jak vy-
žadoval dotační titul. Celá akce je tedy ukončena, 
a to včetně náročné administrativy. Souhrn zdro-
jů celkem činil 15 581 717,36 Kč, přičemž dotace 
z ministerstva fi nancí byla ve výši 9 214 317,00 Kč.  
V současné době se intenzivně pracuje na obec-
ním domě (bývalá knihovna). Počáteční problémy 

se podařilo vyřešit - jednalo se o dodatečné static-
ké opatření základů objektu, které bylo vyvoláno 
vlivem nevyhovujícího založení objektu, než před-
pokládal projekt. Dále bylo nutné provést statické 
zajištění poruch nosného zdiva doplněním ztužení 
v úrovni podlahy prvního nadzemního podlaží.  
Celá akce by měla být dokončena do poloviny pro-
since tohoto roku.
Z připravovaných kulturních akcí bych zmínil, že 
ve dnech 13. a 14. srpna se bude konat tradiční 
Vranovská pouť, na kterou vás všechny zvu. Na 
začátku září vyjedeme opět se seniory na spanilou 
jízdu vláčkem a lodí.
Před námi jsou nádherné letní dny, na které se 
všichni těšíme. Přeji krásné prožití dovolených, 
dětem hezké prázdniny a pro všechny co nejvíce 
slunečných dnů, nejen prožitých doma a v příro-
dě, ale především v našem srdíčku.   

Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse

Vzhledem k množícím se stížnostem od spolu-
občanů bychom Vás chtěli upozornit, že se opa-
kovaně vyskytuje stále častější jev problematiky 
nezabezpečených volně pobíhajících psů, kteří se 
bez dozoru pohybují po veřejných prostranstvích, 
ohrožují a obtěžují ostatní občany, znečišťují ve-
řejné prostranství i soukromé majetky. 
Upozorňujeme majitele psů, že péče o psa je od-
povědnost a závazek, kdy majitel musí zajistit, aby 
jeho čtyřnohý miláček neobtěžoval a neohrožoval 
své okolí a musí po něm také venku uklízet ex-
krementy, a to ať už je to srnčí ratlík nebo irský 
vlkodav.
Povinnost uklidit po svém psu má jednoznačně 
jeho majitel nebo osoba, která psa doprovází. 
V případě, že tak neučiní, dopouští se přestupku 
proti veřejnému pořádku dle § 5 odst. 1 písm. 
f) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 
v platném znění – přestupku se dopustí ten, kdo 
zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. 

V případě projednání výše uvedeného přestupku 
ve správním řízení výše pokuty udělená správním 
orgánem může činit až 20 000 Kč.
Opětovně upozorňujeme občany na Vyhlášku 
č. 3/1998 Obce Vranov nad Dyjí, která je stále 
v platnosti a která omezuje volný pohyb psů v za-
stavěném území městyse. Porušení této vyhlášky 
může být kvalifi kováno jako přestupek proti po-
řádku v územní samosprávě ve smyslu § 4 odst. 
2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestup-
cích v platném znění a za tento přestupek lze ve 
správním řízení udělit pokutu až do 100 000 Kč. 
Povinnost zamezit pobíhání zvířat na komunika-
cích navíc vyplývá i ze zákona č. 361/2000 Sb. 
o silničním provozu.
Doufáme, že majitelé psů, jichž se předmětné vý-
tky týkají, zajistí nápravu a umožní tak svým spo-
luobčanům svobodný a bezpečný pohyb po měs-
tysi bez obav z volně pobíhajících psů a z toho, že 
si znečistí obuv „vyšlápnutím hromádky“. 
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MLADÍ HASIČI

Letošní rok jsme s dětmi zahájili zimní přípravou 
v tělocvičně. Zaměřili jsme se hlavně na kondici 
a fl orbalový trénink. 2. dubna se totiž konal fl or-
balový turnaj hasičské mládeže. Byly to nervy, ale 
stály za to. Mladší kluci skončili druzí a starší kluci, 
s pomocí mladších, turnaj vyhráli.
Další soutěží v pořadí bylo jarní kolo Plamene 
21/22 konané 14. 5. ve Výrovicích. Děti si odběhly 
štafetu 4x60 metrů, štafetu CTIF a požární útok 
CTIF. Starší děti ve velké konkurenci skončily de-
vátí a mladší, které jsme museli doplnit maličkými 
pětiletými šikulíky, skončily dvanáctí.
Dorost zastoupený Katkou Hanákovou, Zuzkou 
Trochtovou a Adamem Hanzálkem si odběhl běh 
100 metrů s překážkami, dvojboj a napsali test 
z hasičských vědomostí. Holky se v kategorii star-
ších dorostenek vůbec neztratily. Zuzka skončila 
pátá a Katka kategorii vyhrála! Adam v kategorii 
starších dorostenců skončil na třetím místě! A byl 
z toho postup na krajské kolo 5. 6. do Znojma. 
Katka se bohužel zranila a kraje se neúčastnila. 
Adam byl ve své kategorii, stejně jako loňský rok, 
třetí! Zuzka nakonec soutěžila za družstvo doros-
tenek OSH Znojmo a skončily páté!
Nyní trénujeme útoky a musím říct, že každý tré-
nink jsou děti lepší a lepší. Snad máme před sebou 
úspěšnou sezonu.
Za nás všechny srdečně zvu občany a návštěvníky 
Vranova nad Dyjí na tradiční soutěž v požárním 
útoku mladých hasičů a dorostu, která se bude ko-
nat 9. července 2022 od 10 hod. na Ptačím vrchu. 
My, vedoucí mládeže a ostatní členové SDH, jsme 
se rozhodli pomáhat darováním krve. 4. 5., na den 
sv. Floriána – Mezinárodní den Hasičů – jsme po-
prvé krev darovali hromadně.

Milada Kovářová
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INFORMACE ZE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

V minulém zpravodaji byl článek od paní Mariny 
Čermákové o sbírce na pomoc Ukrajině. Materiál-
ní pomoc byla dne 16. března naložena do dvou 
hasičských dodávek a minutu po půlnoci dne 17. 
března jsme z náměstí vyrazili směr Ukrajina, na 
cestu dlouhou celkem 1335 kilomet-
rů. Naším cílem byl hraniční přechod 
Medyka - Shehyni. Náklad jsme pře-
ložili do nákladního vozidla v prosto-
ru celnice na ukrajinské straně. Po 
vyřízení formalit s pasovou kontro-
lou jsme kolem poledne mohli vyra-
zit zpět k domovu a do Vranova n/D 
jsme se vrátili v 19 hodin.
Od 20. března do 31. května jsme 
s kolegy z Lančova a Lesné vozili 
ukrajinské děti, ubytované na pláži 
v Penzionu M, do školy v Šumné.
Navíc naše vozidlo FIAT bylo zařa-
zeno do pohotovosti KACPU (Kraj-
ského asistenční centrum pro pod-
poru Ukrajiny). V tomto případě 
jsme vyjeli 3x kvůli pomoci s pře-
vozem uprchlíků na těchto trasách: 

Brno - Znojmo, Oslnovice - Znojmo, pláž - Znojmo.
Celkem jsme doposud v rámci pomoci Ukrajině na-
jezdili 3055 kilometrů.
Nejen pomocí Ukrajině se však náš hasičský sbor 
zabývá. V neděli 22. května ráno jsme konečně 

vyrazili s naším novým člunem 
na vodu a projeli jsme se k Bítov-
skému mostu a zpět. Motor nebyl 
vůbec zajetý, tak nám to trvalo ho-
dinu a půl, zpět už to bylo o něco 
málo rychlejší. Celkem se musí ujet 
10 motohodin kvůli první výměně 
motorového oleje. Polovinu z to-
hoto počtu motohodin máme již 
za sebou a zbytek bychom chtěli 
zvládnout v nejbližší době, poté 
bude člun připraven k ostrému zá-
sahu.
Výjezdů od začátku roku naše jed-
notka absolvovala sedm, z čehož to 
byl 4x požár, 2x technická pomoc 
(strom) a 1x technická pomoc (zá-
chrana psa).

Jan Maurer
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

V březnu vyrazili někteří naši žáci a učitelé na ne-
celý týden do Jeseníků do Loučné nad Desnou. 
Zde na ně kromě lyžování čekala spousta zába-
vy - společenské hry, scénky, zpívání, tancování, 
výlet vlakem do Rapotína a výšlap na rozhlednu 
Bukovka.
V pondělí 21. března jsme se společně s dětmi 
z mateřské školy rozloučili se zimou /paní Mora-
nou/ a přivítali jaro.
V dubnu vyrazili naši mladší fl orbalisté na zkuše-
nou do Znojma, aby se zúčastnili Velikonočního 
turnaje chlapců 5. tříd. Po dvou vítězstvích a třech 
porážkách obsadili pěkné šesté místo z deseti při-
hlášených družstev.
V pátek 22. dubna u příležitosti Dne Země probě-
hl na naší škole projektový den „Ukliďme Vranov 
nad Dyjí“. Ten byl součástí největší dobrovolnické 
akce „Ukliďme Česko“, zaměřené na úklidy čer-
ných skládek a drobného nepořádku nejen v příro-
dě, ale i ve městech a obcích. Do akce se zapojily 
všechny třídy z naší školy.
V úterý 10. května se naši třeťáci vydali na exkurzi 
do úpravny vody ve Štítarech. O den později uspo-
řádaly děti z hudebního kroužku minikoncert pro 
rodiče a prarodiče. 
Ve čtvrtek 26. května připravili pracovníci NP Po-
dyjí pro naše žáky 6. - 9. ročníku výukový program 
s názvem: „Řeka Dyje - domov ledňáčka“.
První červnový den čekalo na děti z 2. – 5. ročníku 
dopolední terénní vyučování zaměřené na místní 
kulturní památky a přírodní krásy. Ve stejný den 
odpoledne jsme na školní zahradě slavnostně za-
pálili olympijský oheň, vztyčili olympijskou vlajku 
a v pořadí druhá „jarní olympiáda“ mohla začít. Ta 
první před třemi lety proběhla kvůli dešti pod stře-
chou. O to více jsme si tu letošní užili za krásné-
ho slunečného počasí i s výhledem na vranovské 
údolí a zámek.
Ve čtvrtek 2. června se vydali žáci 5. – 9. ročníku do 
ZOO v Jihlavě a další týden v pondělí vyrazili naši 
čtvrťáci a páťáci na exkurzi do Znojma, aby se do-
zvěděli spoustu zajímavostí o zdejších památkách.
Informace o akcích školy, další informace a boha-
té fotogalerie najdete na školních stránkách www.
zsvranov.cz. 

Mgr. Lubor Durda
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POKRAČOVÁNÍ PRACÍ NA OBECNÍM DOMĚ
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INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

NAŠE ŠKOLNÍ ZAHRADA

Když se na jaře zazelená zahrada ve školce, je 
to vždy znamení, že je tu jaro. Děti pobyt na za-
hradě milují, mají zde kola, prolézačky, houpačky, 
pískoviště, mohou běhat, hrát své dětské hry na 
hrdiny a užívat si pohyb i čerstvý vzduch.  Se za-
hradou máme spoustu plánů, ne všechny se nám 
ale daří realizovat tak, jak bychom chtěli. Letos se 
nám přece jen kousek podařil. Jedno pěkné úterní 
odpoledne jsme se na zahradě sešli s rodiči a to 
byla krásná práce. Během odpoledne maminky 
natřely domečky a plot. Tatínci vytvořili hmatový 

chodníček a bylinkovou spirálu a jeden strýček 
nám na zahradu vyrobil vyvýšené záhonky. Děti si 
zasadily sazeničky různé zeleniny a společně o ně 
pečují a těší se na sklizeň. Naše školková zahrada 
nám zajišťuje krásné prostředí pro spoustu akcí. 
Například v dubnu se zde odehrával čarodějnický 
rej, v květnu odpoledne pro maminky a v červnu 
Zahradní slavnost, kde byly slavnostně pasovány 
děti, co odcházejí do 1. třídy.

Kolektiv MŠ
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KNIHA O SOCHÁCH SVĚTCŮ NA ZNOJEMSKU
„SAKRÁLNÍ KAMENNÁ PLASTIKA NA ZNOJEMSKU“

Vychází nová kniha, která dokumentuje slovem i obrazem kamenná 
sochařská díla s námětem biblických a světeckých postav v prostoru 
vymezeném hranicemi okresu Znojmo. Je v podstatě podrobným 
katalogem více než 500 kamenných sakrálních památek v regionu 
a v tomto směru je výjimečným počinem. Kromě podchycení děl 
dosud neznámých a neregistrovaných jako kulturní památky přináší 
i mnohé nové poznatky ikonografi cké. Jsou zde zachyceny všechny 
sochy moravské strany Podyjí, samozřejmě též včetně Vranovska, 
od Znojma až po Vratěnín, zmíněny jsou i souvislosti s oblastí Dol-
ních Rakous.
Autorem je někdejší vranovský kastelán, historik umění Jiří Černý, 
který nyní působí jako správce Starého zámku v Jevišovicích. Knihu 
vydalo Moravské zemské muzeum v Brně a má 314 stran s velkým 
množstvím ilustrací. Je možno ji zakoupit např. na Starém zámku 
v Jevišovicích, knihkupectví Comenius ve Znojmě aj.

/LV/
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SRDEČNĚ ZVEME NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

ROZBITÉ SE VYHODÍ?

06. 08. 2022 Hamerské posvícení 
13.-14. 08. 2022 Vranovská pouť 
27. 08. 2022 Kohout v barokním hávu
  Zahajovací koncert mezinárodního festivalu 
  Silberbauerovo hudební Podyjí
  v 19:00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Vranov n/D 
  Zazní skladby barokních mistrů
  Účinkují: Pavel Kohout (varhany), Helena Hozová (soprán)
04. 09. 2022 Spanilá jízda pro seniory

Papež František opakuje, že žijeme v době skar-
tační. Často tuto svou myšlenku vysvětluje: 
dřív bylo běžné, že když se něco rozbilo, napří-
klad boty, pračka, židle, hledalo se řešení, jak to 
spravit. A vždy byl někdo, kdo to uměl a kdo to 
opravil. Mělo to ten dopad, že 
jsme si všeho vážili mnohem víc 
a také s tím podle toho zachá-
zeli. V dnešní době, kdy „na to 
máme“, se už moc nezdržujeme 
opravováním. Něco se poka-
zí, tak to vyhodím a pořídím si 
místo toho něco nového. Tento 
přístup vede ke změně mentali-
ty smýšlení: nemusím si ničeho 
moc vážit, mohu se vším za-
cházet tak, jako by to bylo na 
jedno použití, vždyť si zase po-
řídím další. Toto smýšlení vede 
k plýtvání a pak i k hromadění 
odpadů, a to se stále více stává 
problémem. Horší však je, že se 
tento skartační postoj vkrádá 
i do mezilidských vztahů a na 
lidi samotné. 
Jak? Ve vztahu dojde k nedorozumění a pod vli-
vem této skartační mentality se už ti dva nesnaží 
nalézt řešení v odpuštění, smíření, v překonání kri-
zového období, ale volí cestu rozchodu a navázáni 
nového vztahu, který však potrvá jen do nejbližší-
ho, vážnějšího problému. To nese s sebou spoustu 
zranění a bolestných proher. 

Ještě horší je skartační pohled na člověka samot-
ného. Z tohoto úhlu pohledu totiž ten, kdo je ne-
mocný nebo starý a neprodukuje pro společnost 
žádné vyčíslitelné hodnoty, se stává adeptem na 
skartování. Přestože nás stále ještě trochu drží 

smýšlení v duchu křesťanských 
kořenů, které máme v sobě, 
totiž že si vážíme každého člo-
věka, každého lidského života, 
i tehdy, když je neproduktivní, 
tak přece i nás skartační smýš-
lení do jisté míry ovlivňuje. 
Papež opakovaně burcuje proti 
této skartační mentalitě. A není 
divu, vždyť pokud bychom vše 
jen krátce použili a pak odho-
dili, nedá se to takto dělat do 
nekonečna. 
A navíc, každý z nás jednou 
zestárneme a… V tomto směru 
mě právě silně oslovilo tvrze-
ní faráře z orlického Neratova 
Mons. P. Josefa Suchára: „Ni-
kdy není pozdě začít opravovat 
věci, které se rozbily.“ Těmito 

řádky chci povzbudit, abychom se v tomto duchu 
zamysleli alespoň nad pochroumanými vztahy, 
o kterých dennodenně slyším a které se neřeší, ale 
řešit by se mohly, a to i u nás ve Vranově. Vždyť 
Bůh je ochoten napomáhat těm, kteří se v jeho 
duchu snaží o znovusblížení a sjednocení.

P. Marek Dunda, farář vranovský
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
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VRANOVSKÉ POSVÍCENÍ

DĚTSKÝ DEN
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PŘÁNÍ ODCHÁZEJÍCÍHO KASTELÁNA

Protože přispívám do zpravodaje naposledy, do-
volím si být trochu osobní. Dosud mám v živé 
paměti datum 1. září 2016, kdy jsem převzal kas-
telánské klíče z rukou mé předchůdkyně paní Mi-
roslavy Janíčkové, která, stejně jako její manžel, 
pan Karel Janíček, zasvětila zámku většinu svého 
profesního života. Na mém pracovním stole ležel 
jednostránkový dokument, podepsaný generál-
ní ředitelkou Národního památkového ústavu, 
v němž mě pověřovala výkonem funkce vedou-
cího správy státního zámku Vranov nad Dyjí se 
zříceninou Nový Hrádek u Lukova. Vzápětí se 
rozběhla již rok připravovaná generální obnova 
střech, která dospěla ke svému zdárnému konci 
v srpnu loňského roku. Po celou tu dobu jsem 
měl jeden jediný cíl. Maximálně přispět k za-
chování a obnově skvostného památkového ob-
jektu a učinit z něj přitažlivé a vlídné místo pro 
návštěvníky, kterých sem každoročně míří de-
setitisíce. Pečlivě promyšlené velké i malé plány 
střídaly mnohdy náročné realizace, za kterými se 
člověk mohl ohlédnout a říct si „co tam máme 
dál?“. Vloni jsem na stránkách tohoto zpravodaje 
s neskrývaným nadšením informoval o plánované 
rekonstrukci zámku v hodnotě 100 milionů korun. 
Následoval poněkud neblahý dojem, zda jsem se 
neukvapil a zprávu nepustil do světa předčasně. 
V lednu se ukázalo, že ukvapil. Peníze měly být, 
ale nejsou. Ve stejné době přišla jiná pracovní 
nabídka, kterou jsem přijal. Kasteláni svá místa 
zpravidla neopouštějí. Buď odcházejí do penze, 
nebo jsou ze svých funkcí odvoláni. Dobrovolné 
rezignace nejsou běžnou záležitostí. Co není běž-
né, je zajímavé a zajímavé zprávy se šíří rychle. 
Ve smršti telefonátů a e-mailů, které následovaly, 
zaznívala nejčastěji jedna poznámka – vždyť tam 
ještě nemáš vše hotovo. Na takovém zámku ale 
není nikdy hotovo! Neznám žádného kastelána, 
který by odcházel s pocitem, že stihl vše, co si 
předsevzal. Většina z nich se ale snaží k takové-
mu stavu přiblížit. O totéž jsem se šest let snažil 
i já. Při odchodu se sluší popřát a poděkovat. Vra-
novu nad Dyjí přeji, aby vzkvétal a prosperoval, 
jednou provždy prolomil kletbu sezonní destinace 
a zařadil se mezi místa, která mají co nabídnout 
svým návštěvníkům celoročně. Přál bych si dů-

stojné využití historických staveb v obci, jakými 
jsou zámecká vila i někdejší vranovská továrna na 
kameninu. Právě ony by mohly být těmi prvními 
vlaštovkami. Jako inspirace snad může posloužit 
někdejší hraběcí rezidence na náměstí v jihočes-
kých Nových Hradech. Celoročně fungující hotel, 
restaurace a wellness příhraniční městečko pro-
kazatelně pozvedly. Nevyužitá škola u parkoviště 
by byla skvělým místem pro Dům přírody Národ-
ního parku Podyjí - moderní vzdělávací a popu-
lárně naučné centrum, jaká vídáme jinde u nás 
i v zahraničí. Stále není pozdě na záchranu Domu 
fi losofů, jedné z mála dochovaných drobných sta-
veb někdejšího zámeckého parku na Růžovém vr-
chu v těsné blízkosti úspěšně budovaného rekre-
ačního a zábavního areálu Vrunoffpark. Návštěv-
níci i domácí by jistě ocenili, kdyby se Felicitin 
vycházkový okruh dočkal odbočky do postupně 
zarůstajícího, ale v minulosti udržovaného lesní-
ho průseku, ze kterého se nabízí panoramatický 
pohled na jižní frontu vranovského zámku. Přání 
jsou vyslovena, nyní poděkování. Chci poděkovat 
za vždy korektní vztahy panu Lubomíru Vedrovi, 
vranovskému starostovi, a pracovnicím úřadu 
městyse, se kterými jsem nejčastěji spolupraco-
val – Miroslavě Hanákové, Marii Mynaříkové, Soni 
Kudrové a Janě Kocholové. Zvláštní dík za neu-
tuchající podporu náleží paní Heleně Krajíčkové. 
Hlavně chci poděkovat stálým pracovníkům vra-
novského zámku, se kterými jsem měl možnost 
spolupracovat. Zažili jsme spolu vzlety i pády, 
absolutní pracovní soulad i názorové rozdíly, jak 
už to v pracovních kolektivech mnohdy bývá. 
U všech jsem ale v určitou chvíli dospěl k pře-
svědčení, že stejně jako já jsou na zámku rádi 
a práce pro jeho blaho i dobré jméno je pro ně 
smysluplná, důležitá a radostná. Jsou to Eva Ko-
váříková, Ivana Králová, Zuzana Sodomková, Míla 
Altenburgerová, Eva Plucková, Lubka Hanáková, 
Anna Tunková, Markéta Frindová, Jana Juráková, 
Jana Krčálová, Marcela Kocholová, Ivana Bedna-
říková, Zdeněk Kubiš, Marek Neveselý, Josef Tun-
ka, Dalibor Novák, Jaroslav Plachý. Děkuji a přeji 
vše dobré. 

Bc. Radek Ryšavý, 
kastelán státního zámku Vranov nad Dyjí
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FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA SK VRANOV NAD DYJÍ

Naše přípravky (starší i mladší) odehrály 1. květ-
na přátelská utkání s mužstvy z Mramotic. Druž-
stvo mladší přípravky nastoupilo v sestavě: brankář 
Johny Dang, hráči v poli Jakub Herbert, Jakub Juri-
nec, Stanislav Pokorný, Ondřej Tomala, Sára Votou-
palová, Sebastian Watzinger. Ti odehráli zápas jako 
první s výsledkem 4:4 (góly: Votoupalová 3x, Her-
bert J. 1x), poté se kopaly penalty, které ovládlo 
naše mužstvo v poměru 6:4 (góly: Tomala, Pokor-
ný, Votoupalová, Herbert J., Watzinger a Dang).
Družstvo starších žáků nastoupilo v sestavě: bran-
kář Gabriel Zedek, hráči v poli Vojtěch Franek, Ma-
rek Janoušek, Petr Koutník, Adam Herbert, Radek 
Beneš, Valentýna Balcárková a Michaela Herberto-
vá. Jejich zápas proti Mramoticím skončil těsnou 
prohrou 5:4 (góly: Beneš 4x). Stejně jako mlad-
ší, tak i starší přípravka na závěr kopala penalty, 
které opět ovládlo naše družstvo v poměru 6:5 
(góly: Beneš 2x, Herbert A., Balcárková, Franek 
a Janoušek).

Dne 22. května jsme hostili mužstvo Mramotic 
u nás doma. Mladší přípravka nastoupila v se-
stavě: brankář Johny Dang, hráči v poli: Jakub 
Herbert, Jakub Jurinec, Stanislav Pokorný, Ondřej 
Tomala, Sára Votoupalová, Sebastian Watzinger. 
Prohráli sice 0:4, ale zaznamenali opět výhru v pe-
naltách v poměru 5:4. (góly: Votoupalová, Jurinec, 
Pokorný, Tomala a Herbert J.).

Družstvo starší přípravky hrálo v sestavě: brankář 
Petr Koutník, hráči v poli: Vojtěch Franek, Marek 
Janoušek, David Votoupal, Valentýna Balcárková, 
Adam Herbert, Max Prukner, Radek Beneš a Ši-
mon Doubek. Družstvo starších žáků opět těsně 
prohrálo, tentokrát v poměru 3:2 (góly: Prukner, 
Beneš). Následovaly penalty, které opět ovládli 
naši žáci v poměru 6:5 (góly: Beneš, Balcárková, 
Herbert A., Prukner, Koutník a Franek).

Slavomír Jaklovský
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Vážení spoluobčané!

Po dvouleté překladatelské činnosti Mgr. Marka 
Halo, kdy proběhla řada konzultací, jsem s nad-
šením pročítala dějiny Vranova nad Dyjí zazname-
nané v Pamětní knize obce Vranova. Kniha je 
uložena ve Státním archivu ve Znojmě, kde jsem 
ji při mé badatelské práci objevila. Se svolením 
archivu byla kniha nafocena a takto získaný his-
torický materiál pan magistr přeložil z německého 
do českého jazyka.

V souvislosti se současnými válečnými událostmi 
mne zaujaly dějiny I. světové války a s tím sou-
visející problémy, které jsou nyní celosvětově ak-
tuální. Uvádím pouze části ze stati světová válka 
a její dopad na Vranov:
27. 10. 1914 byl oznámen výsledek sbírky, která 
činila: 2.428,39 K a prádlo podle seznamu.
23. 1. 1915 zákaz zásob pšenice, žita, ječmene.
19. 3. 1915 Soupis zásob obilí byl proveden, Mi-
nisterstvo zemědělství nařizuje obdělávat všechny 
plochy ležící ladem.
23. 4. 1915 Usnesení: Vranov přebírá aproviza-
ci té části obyvatelstva z okolních obcí, která je 
odkázána na nákup. Týká se to zejména Onšo-
va, Podmýčí a Lančova. Ve Vranově byla zřízena 
aprovizační komise. /Pozn.: aprovizace = za I.sv. 
války v zemích Rakouska-Uherska, ale i v zemích 
českých se jednalo o nouzové zásobování potravi-
nami, popř. dalším zbožím pro civilní obyvatelstvo. 
Důvodem byl růst cen jídla a pokles příjmu domác-
ností, ale i rychlé mizení zboží z obchodů, které si 
nemohli lidé koupit, i když peníze měli. V srpnu 
1914 byly ustanoveny aprovizační kanceláře, které 
řídily příděl potravin a vznikl tak přídělový systém 
na veškeré potraviny denní potřeby. Od 11. 4. 
1915 byl chléb na příděl tzv. chlebenek. Aprovizač-
ní skladiště byly ve všech větších městech, např. 
v Praze, v nynější Poslanecké sněmovně ČR./
29. 4. 1916 Znojemské hejtmanství vyzývá k vá-
lečnému pojištění.
9. 5. 1916 IV. válečná půjčka, přípis Zemské-
ho výboru na úpis “bez rizika a zatížení majetku 
obce“, jednohlasně schváleno poskytnutí 20.000 
K za obec Vranov. /Pozn.: Během I. sv. války bylo 

celkem 7 válečných půjček, první byla na podzim 
1914 velmi úspěšná. Rakousko-Uhersko získalo 
3,4 miliardy K. Města a obce musely poskytovat 
půjčku povinně, šlo o fi nancování války, na kterou 
mocnářství nemělo peníze. Půjčka byla osvobo-
zena od daní a poplatků, slibovala 5% úrok. Na 
vesnicích půjčky vybírali učitelé, německy mluví-
cí obyvatelé přispívali štědře, české obyvatelstvo 
bylo v darech skromnější. V okamžiku rozpadu 
Rakouska-Uherska bylo ve válečných půjčkách vy-
bráno celkem 101 miliard korun, po skončení války 
byla proplacena jen nepatrná část…/
28. 11. 1916  V. válečná půjčka – výzva k úpisu 
20.000 K – schváleno.
25. 5. 1917 VI. válečná půjčka – 10.000 K.
11. 7. 1917 Slavnostní zasedání obce, vyznamená-
ní starosty Karla Fuchse Zlatým záslužným křížem.
25. 7. 1917 Starosta Fuchs odstupuje ze svého 
úřadu kvůli podlomenému zdraví, veřejné a osob-
ní kritice a kvůli výtržnostem, které byly vyvolány 
v souvislosti s aprovizací. Výtržnosti byly projevem 
pohrdání a nerespektování nařízené aprovizace. 
Před skladišti byly hodinové fronty, docházelo 
k potyčkám a demonstracím, stávaly zde i děti, 
propukaly “hladové bouře“.
Léto 1917 Nařízení vysokého Moravského zem-
ského výboru na úpis VII. válečné půjčky, 10.000 K.
Podzim 1917 VIII. válečná půjčka, 10.000 K
16. 7. 1918 Příliš velké množství krádeží a škod 
na polích a na zasazených plodinách. Usnesení: 
zavedení zvýšení hlídky ve městě i na polích.
12. 6. 1919 Aprovizační účet obce Vranov od za-
čátku v roce 1915 do 31. 12. 1918 činil  jeden 
a půl milionu korun.
Tolik z kroniky, která má celkem 43 přeložených 
stránek. O další informace zaznamenané v této 
pamětní knize se podělíme v některém z příštích 
vydání zpravodaje.  
Překlad kroniky, která nese název „Pamětní kniha 
obce“ věnuji městysi jako projev oddanosti a svá-
zanosti naší rodiny Grundů, ke které se hrdě hlá-
sím, s obcí Vranov. Náklady spojené s překladem 
věnuji jako dar pro další generace zájemců o bo-
hatou historii Vranova nad Dyjí.

MUDr. Alena Horná, místostarostka městyse

PAMĚTNÍ KNIHA OBCE
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