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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čtyři roky společného života v našem městysi
utekly jako voda a jsou před námi zase volby do
zastupitelstva městyse, které se na celém území
České republiky konají ve dnech 23. a 24. září
2022. Každý z nás má možnost jít svobodně volit,
vyjádřit se a zhodnotit práci právě končícího zastupitelstva městyse. V letošních volbách můžete
vybírat ze dvou kandidátek – sdružení nezávislých
kandidátů s názvem Vranováci Vranovu a politickou stranou Komunistická strana Čech a Moravy.
Bude záležet pouze a jen na vás, jaké složení nového zastupitelstva městyse bude a kdo městys
povede v příštích letech. Vyberte ty, kteří pozitivně
ovlivní rozvoj našeho malebného městečka.
Nyní mi dovolte, abych na závěr volebního období 2018 – 2022, jak už bývá zvykem, bilancoval,
co se v tomto období podařilo vybudovat. Níže
předkládám tabulku získaných dotací, bez kterých
bychom nemohli realizovat uvedené projekty. Žádali jsme o dotace evropské a národní, které jsou
poskytovány hlavně ze státního rozpočtu a fondů
a z rozpočtů krajů. Stát tak významně přispívá na
výdaje obcí a měst, neboť příjmy jsou nedostačující. Musím konstatovat, že jsme byli velice úspěšní

v získávání těchto dotací, o které řada obcí ani nežádá, ať už z důvodu velmi náročné administrativy
či obav z dodržení všech direktivních podmínek
projektů. Nyní několik čísel pro srovnání.
Skutečný rozpočet městyse byl:
v roce

příjmy
v mil. Kč

výdaje
v mil. Kč

2019

33,6

32,9

2020

52,2

50,4

2021

48,2

51,2

2022

18,2

22,4

Na dotacích v letech 2019 – 2022 jsme získali
celkem 37,6 mil. Kč, což je v příjmech městyse
v průměru o jeden roční rozpočet navíc. O nutnosti splnění všech dotačních podmínek, požadavků
a dodávání příloh bych se zde mohl rozepisovat
dlouho... Faktem však je, že na dotaci není žádný
nárok a přidělena je opravdu jen těm, kteří splní
všechny podmínky nejlépe. Vzhledem k výši nám
přidělených dotací, tj. k úspěšnosti, kterou v této
oblasti máme, si myslím, že na sebe můžeme být
hrdi.

PŘEHLED PŘIJATÝCH DOTACÍ V OBDOBÍ 2019-2022
Přijaté dotace v roce 2019

od koho

ve výši

Dotace na kompenzaci ztrát obcím na území Národního parku Podyjí

MŽP

44 175,00 Kč

Dotace na volby do Evropského parlamentu

MF

44 000,00 Kč

Dotace na volby do zastupitelstev obcí (obec Korolupy)

MF

10 000,00 Kč

Dotace na zkvalitnění provozu Turistického informačního centra

JmK

33 830,00 Kč

Dotace na přípravné práce pro sčítání lidu

MF

10 290,00 Kč

Dotace na II. etapu opravy karneru sv. Ondřeje (omítka, malba)

JmK

125 000,00 Kč

Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů

MV

21 950,00 Kč

Dotace na mzdy pracovníků veřejně prospěšných prací

ÚP

90 000,00 Kč

Dotace na opravu hřbitovní zdi a márnice - II. etapa

Mze

700 000,00 Kč

Celkem za rok 2019

1 079 245,00 Kč
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Přijaté dotace v roce 2020

od koho

Dotace na výměnu oken a střechy v budově základní školy

MF

ve výši
5 866 318,00 Kč

Dotace na volby do zastupitelstev ÚSC - krajů a senátu

MF

66 000,00 Kč

Dotace na volby do zastupitelstev obcí (obec Vracovice)

MF

10 000,00 Kč

Dotace na zkvalitnění provozu Turistického informačního centra

JmK

44 700,00 Kč

Dotace na projekt Vstupní brána do NP Podyjí
(podium a herní prvky v Hamrech)

SFŽP

727 749,60 Kč

Dotace na III. etapu opravy karneru sv. Ondřeje (interiérové opravy)

JmK

100 000,00 Kč

Dotace na výdaje Jednotek sborů dobrovolných hasičů

MV

27 971,00 Kč

Dotace na mzdy pracovníků veřejně prospěšných prací

ÚP

135 000,00 Kč

Dotace na úpravu místní komunikace (Havlíčkovo nábřeží)

MMR

2 021 870,00 Kč

Dotace na podporu Jednotek sborů dobrovolných hasičů
- věcné vybavení

JmK

77 000,00 Kč

Dotace na projektovou dokumentaci víceúčelového kulturního centra
(č. p. 165)

JmK

240 000,00 Kč

Dotace na pořízení nového dopravního automobilu
Fiat Ducato pro hasiče

JmK

300 000,00 Kč

Dotace na pořízení nového dopravního automobilu
Fiat Ducato pro hasiče

MV

450 000,00 Kč

Dotace na mzdy pracovníků veřejně prospěšných prací

ÚP

Celkem za rok 2020

109 000,00 Kč
10 175 608,60 Kč

Přijaté dotace v roce 2021

od koho

ve výši

Dotace na VPP - Operační program - Zaměstnanost
(Doplatek příspěvku na mzdy zaměstnanců VPP)

ÚP

15 000,00 Kč

Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti pro obce (zaměstnanci na VPP)

ÚP

240 000,00 Kč

Dotace obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu

JmK

185 169,90 Kč

Dotace na podporu zkvalitnění služeb Turistického informačního
centra

JmK

42 850,00 Kč

Dotace na podporu hasičů - nákup motorového člunu

JmK

100 000,00 Kč

Dotace na volby do parlamentu ČR

MV

51 000,00 Kč

Dotace na výdaje hasičů - akceschopnost

MV

11 158,00 Kč

Dotace na opravu hřbitova - trasa D, E
(cesta na hřbitov a dláždění u márnice)

SZIF - MAS

560 000,00 Kč

Dotace na opravu hřbitova - trasa C (dláždění k hlavnímu kříži)

SZIF - MAS

347 233,00 Kč

SFŽP

968 152,55 Kč

Dotace na úpravu veřejného prostranství
- komunikace a chodník ul. Bítovská
Dotace na rekonstrukci obecních bytů č.p. 84

MF

Celkem za rok 2021

9 214 317,00 Kč
11 734 880,45 Kč
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Přijaté dotace v roce 2022

od koho

ve výši

Dotace obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu

JmK

52 939,14 Kč

Dotace na podporu zkvalitnění služeb Turistického informačního centra

JmK

33 790,00 Kč

Dotace na úpravu obecního domu č.p. 165

MMR

10 000 000,00 Kč

Dotace na rekonstrukci budovy mateřské školy (realizace v roce 2023)

MMR

4 488 858,00 Kč

Celkem za rok 2022

14 575 587,14 Kč

/Použité zkratky: MŽP = Ministerstvo životního prostředí, MF = Ministerstvo financí, JmK = Jihomoravský kraj, MV = Ministerstvo vnitra, ÚP
= Úřad práce, MZe = Ministerstvo zemědělství, SFŽP = Státní fond životního prostředí, MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj, SZIF – MAS
= Státní zemědělský intervenční fond – Místní akční skupina/

CELKEM ZA OBDOBÍ 2019 - 2022
Co se týká realizovaných projektů a finančního
krytí, můžeme být spokojeni. Bohužel nás v tomto
volebním období také zasáhly dvě události, které nepříznivě ovlivnily nejen náš městys, ale celý
svět. Nejdříve nás postihla přetrvávající pandemie
koronavirové choroby covid 19. Tato pandemie
poznamenala nejen společenské a kulturní akce,
ale přinesla různé zákazy a omezení, čímž prakticky změnila život nám všem. Další ranou pro nás
je válka na Ukrajině, kdy důsledky tohoto konfliktu pociťujeme prakticky ve všech sférách našeho
života. Zdražily se potraviny, energie, paliva, stavební materiál, vyskočila vysoko inflace a tak bych

37 565 321,19 Kč

mohl pokračovat. Toto dění postihlo nejen naše
domácnosti, ale samozřejmě to má i vliv na městys samotný.
Na závěr končícího volebního období bych rád
touto cestou poděkoval těm zastupitelům, kteří
podpořili výše uvedené projekty, jejichž realizace výrazně zlepšila život v našem městysi. Děkuji
zaměstnancům úřadu městyse, našim hasičům,
spolkům, příspěvkovým organizacím a vám všem,
kteří jste se aktivně zapojili do dění v našem městysi.
Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse

Informace k volbám
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek
23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu
24. září 2022 od 08:00 do 14:00 hod.
V souvislosti s rekonstrukcí obecní knihovny
nastane změna volební místnosti. Voliči budou mít možnost uplatnit své volební právo
ve volební místnosti: Budova Mateřské školy, Zátiší 384, Vranov nad Dyjí. Pro volby do
zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí na volební
období 2022 – 2026 byl stanoven jeden volební
obvod, který zahrnuje územní obvod městyse Vranov nad Dyjí. Ve stanoveném volebním obvodu se
volí 15 členů zastupitelstva městyse.
Pro volby do zastupitelstva městyse Vranov
nad Dyjí byly registrovány dvě kandidátní
listiny:

SNK - Vranováci Vranovu
PS – Komunistická strana Čech a Moravy
HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ
SCHRÁNKY
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů úřad městyse 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 a hlasovacími lístky.
Miroslava Hanáková
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INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Začátek školního roku v mateřské škole
Ve čtvrtek 1. září jsme se po prázdninách sešli
všichni v mateřské škole. Přibylo nám 8 nových
dětí a kapacita naší mateřské školy je v současné době zcela naplněna. První dny v září probíhá
v mateřské škole především adaptace nových, malých dětí, které si zvykají na nové prostředí, nové
kamarády a režim školky. Je tedy zcela běžné, že

dětem se ráno nechce od maminky, těchto chvilek ale ubývá a postupně je střídá radost. Radost
z přátelství, objevování nových věcí, zážitků a her.
Přejeme všem dětem krásný školní rok plný radosti, pochopení, laskavého přístupu a kouzelného
dětského prožívání.
za kolektiv MŠ Pavlína Velebová

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Novinky ve škole
Letní prázdninové měsíce byly tradičně využity
k velkému úklidu školy. Dále se podařilo zrekonstruovat podlahy ve dvou učebnách a vymalovat
vestibul a přilehlou chodbu se schodištěm.
K výstavě BAREVNÁ PROCHÁZKA ÚDOLÍM DYJE
PŘED 100 LETY, která je k vidění v přízemí naší
školy od loňského prosince, přibyly další staré
kolorované fotografie zobrazující tentokrát přímo
historii Vranova nad Dyjí.
Nový školní rok jsme zahájili slavnostním přivítáním prvňáčků. Jejich třídní učitelkou se stala Mgr.
Kateřina Ganzwohlová, která se vrátila po rodičovské dovolené.
Od 1. září navštěvuje naši školu i 6 dětí z Ukrajiny.
Nově funguje od 6:30 hod. ranní družina.
V nejbližším období připravujeme zahájení činnosti

zájmových útvarů /viz. tabulka/, olympijský víceboj, turnaj v pétanque a třetí ročník Zpívání na
schodech.
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Nabídka zájmových útvarů:
Zájmový útvar

věk

vedoucí

Pohybové hry

1. – 5. ročník

Mgr. Kateřina Ganzwohlová

Tvořidlo

1. – 5. ročník

Mgr. Marcela Brabencová

Čtenářský klub

1. – 5. ročník

Mgr. Marcela Brabencová

Pěvecký

1. – 5. ročník

Mgr. Nataša Polláková

Florbal

2. – 5. ročník

Mgr. Hana Slabá

Aerobik

4. – 9. ročník

Diana Melínová

Rybářský

3. – 9. ročník

Mgr. Lubor Durda

Florbal

6. – 9. ročník

Mgr. Lubor Durda

Stolní tenis

6. – 9. ročník

Mgr. Lubor Durda

Kondiční cvičení

6. – 9. ročník

Mgr. Stanislav Ganzwohl

3D tisk

6. – 9. ročník

Ing. Jan Mareš

Dále budou fungovat:
- různá doučování
- příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka
- příprava na přijímací zkoušky z matematiky

Sběr
Pokračujeme ve sběru drobných elektrospotřebičů /kalkulačky, rádia, drobná počítačová
vybavení, hudební přehrávače, telefony, elektronické hračky, holicí strojky, fény, kulmy, elektrické
kartáčky, drobné kuchyňské elektrospotřebiče –
šlehače, toustovače, mixéry, rychlovarné konvice
a podobně/ a baterií /knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky,
ploché baterie i 9V hranaté baterie a menší dobíjecí baterie/.

Elektrospotřebiče i baterie odevzdávejte přímo
panu školníkovi nebo vedení školy.
NESBÍRÁME: televizory, monitory, mikrovlnné
trouby, zářivky, úsporné žárovky, DVD a CD disky,
videokazety a jiná záznamová media, velké spotřebiče - sporáky, ledničky, pračky atd.
Další informace včetně různých fotogalerií najdete
na www.zsvranov.cz.
Mgr. Lubor Durda
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MLADÍ HASIČI
Soutěž o pohár starosty (9. července 2022)
Přijelo 31 týmů napříč všemi kategoriemi!!! Naši
maličcí mladší skončili osmí ze třinácti a naši starší
byli druzí, také ze třinácti. Letos se nám bohužel
nepodařilo sestavit dorost, takže tato kategorie

byla bez naší účasti. Kdo jste se nebyli alespoň
podívat, o moc jste přišli! Už letos víme, že příští
rok si tu atmosféru budeme moci užít 8. července
2023, a to už po čtvrté!

Hasičský tábor
(6. - 12. srpna 2022)
Tábor ve Švýcarské zátoce byl opravdovým táborem, a to se vším, co k tomuto prostředí patří. Bylo
to v nádherném prostředí s velkým volným prostorem, ohništěm a volejbalovým hřištěm. I přesto,
že nám tam bylo krásně, se příští rok vrátíme na
Solu v Šafově.
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Nyní pracujeme na trénincích, děti se zlepšují před
očima a my se společně s nimi těšíme na sezonu
2023.

Více info o nás a našich dětech:
skupina Mladí hasiči Vranov nad Dyjí
#ha.vrani
Milada Kovářová

INFORMACE ZE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Motor člunu BOAT 007, který byl pořízen koncem
minulého roku, má již za sebou prvních 10 motohodin a následný garanční servis. Po vrácení člunu
ze servisu a naložení povinné výbavy jsme člun
využili k prvnímu ostrému zásahu - výjezdu na záchranu labutě u Farářky, která byla zamotána do
vlasce.
18. srpna se Vranovem nad Dyjí přehnal silný vítr,
a to pro nás znamenalo zásahy při různorodých
výjezdech. V 18:30 hod. nám byl nahlášen spadlý
strom u zámku, vzápětí v 18:33 hod. nám byla
nahlášena topící se osoba na přehradě. Topící oso-

ba měla prioritu a my vyjeli k zásahu i s člunem.
Náš člun však využit nebyl, neboť jsme použili
pracovní loď Povodí Moravy. Naštěstí po příjezdu
na nahlášené místo bylo zjištěno, že osoba je již
v pořádku na břehu. Po návratu na hráz jsme jeli
tedy zlikvidovat padlý strom přes cestu u zámku.
Při úklidu použitých prostředků po předchozích
zásazích nám byl nahlášen další výjezd – utržená
plechová střecha v Zátiší na řadovce. Střecha byla
provizorně vrácena zpět a zajištěna proti dalšímu
pohybu. Druhý den ráno nám byl vyhlášen další
výjezd - trampolína hrozící pádem, neboť ji vítr
odhodil do koruny stromu.
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Od začátku roku do dnešního dne jsme měli celkem 21 zásahů. Z toho to byla 4x ostatní mimořádná událost (převoz na žádost KACPU), 1x planý
poplach, 5x požár, 11x technická pomoc (záchrana
osob a zvířat, likvidace stromů přes komunikaci,
likvidace obtížného hmyzu a jiné). U zásahů bylo
celkem stráveno 39,5 hodin.

Chtěli bychom Vás tímto informovat, že v sobotu
15. října 2022 proběhne ve Vranově nad Dyjí
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU. Prosíme spoluobčany, aby případný kovový odpad připravili před své
domovy - hasiči zajistí jeho odvoz.
Jan Maurer

PODZIMNÍ SVOZY ODPADŮ
Tyto sběry odpadů 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).
Upozorňujeme, že je důrazně zakázáno pro-

vádět skládku NEBEZPEČNÉHO ODPADU na
prostranství u penzionu Inspira mimo uvedený datum a čas!!! Stejně tak je důrazně
zakázáno provádět skládku OBJEMNÉHO
ODPADU mimo stanovené období a kontejner!!!

NEBEZPEČNÝ ODPAD
V sobotu 22.10.2022 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 hod.
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).

OBJEMNÝ ODPAD
Ve dnech od 24.10. do 27.10.2022 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.
Soňa Kudrová

NABÍDKA ROZVOZU OBĚDŮ
Městys Vranov nad Dyjí nabízí seniorům a dalším potřebným občanům, kteří si ze zdravotních či jiných
závažných důvodů nejsou schopni obědy zajistit jinak, dovoz obědů ze školní jídelny.
Případní zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle 515 296 246.
Cena za oběd je 110 Kč. Podmínkou jsou dva jídlonosiče (kvůli možnosti výměny) a vyšší počet zájemců.
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POSVÍCENÍ V ZADNÍCH HAMRECH
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VRANOVAČKA VRANOVU
Když jsem před čtyřmi roky dostala důvěru vás,
občanů Vranova nad Dyjí, a byla jsem zvolena
místostarostkou městyse, ve své řeči jsem slíbila,
že odměnu za tuto veřejnou funkci budu v celé
výši věnovat na kulturu. Svůj slib jsem splnila do
posledního haléře a se ctí se mohu ohlédnout,
neboť za uplynulé období se podařilo realizovat
téměř vše, co bylo v plánu.

–

–

–
–

–

–
–
–

–

–

–

–

–

Byla iniciována oprava památníku padlých
a pohřešovaných obětí války, a to za přispění
dotace Ministerstva vnitra. Zanedbané místo
za kostelem se po parkové úpravě stalo vyhledávaným odpočinkovým koutem.
Byla opravena, natřena a renovována troje
hlavní vrata domů na náměstí, a to pod dohledem památkářů.
U obnovených památek byly instalovány
dvojjazyčné informační tabule.
Na historické budově pošty bylo obnoveno
sgrafito (vzácný prvek fasádní omítky).
Velkým nákladem byl opraven skvost z dílny
A. Loose – mramorový oltář, který má svůj
zajímavý původ a velkou uměleckou cenu,
nyní umístěný v rotundě sv. Ondřeje.
Na kamenné zdi Komenského stezky byly instalovány panely věnované historii školství,
a to se zaměřením na školství ve Vranově nad
Dyjí.
Byl obnoven kříž na mramorovém podstavci,
a to na místě, kde dle historických dokumentů - na kopci nad serpentýnami - stával dřevěný kříž.
Na popravišti Šibeničního vrchu byl postaven kříž jako odkaz na místo krutosti práva
a spravedlnosti.
V aleji hraběnky Mniszkové, v polích nad
zámkem směrem na Podmyče, byl postaven
kříž, a to na památku paní hraběnky, která se
zde ráda procházela.
Do češtiny byla přeložena německy psaná
kronika Vranova, která je uložena v Okresním
archivu.

–

–

–
–

–

Čtyřem andělům na postranních oltářích
v kostele byla zrestaurována křídla, která
byla zničena červotočem a vlhkostí. Odborné
zhotovení nových křídel provedlo Střední odborné učiliště řezbářské v Tovačově.
Byl vyhotoven manuál obecní vlajky Vranova
jako součást a metodika používaných obecních symbolů.
Na podzim roku byla přemístěna odborným
zásahem kaplička z roku 1838, která stála
v příkopě u silnice směrem na Lančov.
Následně roku 2022 byla provedena náročná
kompletní generální oprava této poklony. Do
opravené poklony byla instalována plastika
sv. Kryštofa, patrona řidičů, zhotoveného ak.
sochařem Zdeňkem Maixnerem.
Do kapličky sv. Josefa byla zhotovena keramická plastika sv. Josefa, která je odolná povětrnostním vlivům.
Pro školní jídelnu a mateřskou školu byly zhotoveny keramické poutače.
Do vestibulu hřbitovních prostor, kde se koná
poslední rozloučení, byl pořízen velký mramorový kříž.
Byl pořízen krásný dřevěný betlém jako trvalá
instalace pro vánoční oslavy.

Zrealizované počiny, které se za 4 roky volebního období podařilo uskutečnit, byly možné jen se
souhlasem vedení městyse, památkářů a všech
dotčených institucí. Většina zmíněných akcí byla
financována ze soukromého zdroje, bez zatížení
rozpočtu městyse.
Věnované finance tak byly vesměs použity na záchranu cenných památek, které jsou součástí naší
krajiny.
Velký dík patří panu starostovi Ing. L. Vedrovi a tajemníkovi Ing. P. Grundovi za pochopení, spolupráci a technickou pomoc při realizaci návrhů.
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VRANOVSKÁ POUŤ (na hřišti)
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VRANOVSKÁ POUŤ v kostele

Zvláštní návštěva ve Vranově
Koncem letošních prázdnin zavítal do Vranova, letos už podruhé
- tentokrát na dva týdny, kněz z Indie Deepak Lacra. Jeho snědá
pleť je zcela nepřehlédnutelná a upoutala téměř všechny. Jak se
k nám vůbec dostal?
Před rokem ho přivezli moji známí z Polska, tehdy jen na pár
hodin, s tím, že mu chtějí ukázat také něco v Česku a případně
nám nabídnout, že by byl ochoten odsloužit zájemcům nějaké
bohoslužby a za dary za ně pak studovat dál v Římě.
Tento 38 letý kněz pochází z vesnice ve státě Urísa anglicky
Odisha. Do jeho vesnice před 2 lety už zavedli elektrický proud,
nikdo tam nemá auto, ale rodiče mají kolo. Vyprávěl nám o pro
nás velmi exotických poměrech v Indii, kdy z buše vybíhají sloni
a občas zboří nějaký domek, nebo kdy odtud vylézají jedovatí
hadi, kvůli kterým není radno pobývat v přírodě. V neděli prý do
jeho farního kostela přijde 2 až 3 tisíce lidí a z jeho diecéze se
každý rok hlásí do semináře 200 uchazečů ke studiu bohosloví
a 200 děvčat chce každoročně vstoupit do kláštera. Křesťanů je
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však v Indii zhruba 2 – 3% a to ještě ne všichni
katolíci a nemají to s většinovými hinduisty vůbec
jednoduché.
Knězem je 8 let. První 3 roky byl kaplanem v indické diecézi, pak si ho tamější pan biskup vybral
a rok mu dělal sekretáře, pak ho biskup povolal
na další studium do Říma. V Římě už má za sebou
dokončený malý doktorát z dogmatiky a teď pokračuje na lateránské univerzitě k završení velkým
doktorátem z dogmatiky. Do dosažení licenciátu
mu hradil studium indický biskup, pak jej požádal, ať ve studiu pokračuje, s doktorátem se vrátí
přednášet dogmatiku bohoslovcům zpět do Indie.
Na zbytek studia si však má sehnat prostředky
sám, a proto také zavítal i k nám na faru do Vra-

nova. Moc se mu zde líbí. Přestože je už dlouho
v Evropě, je ze všeho překvapen. Udivují ho velké
domy, které zde máme, krása přírody a zbožnost
věřících. Jak jen mohl, účastnil se všech našich
aktivit a opakoval, že je to pro něj inspirativní
a povzbudivé. Mnozí si s ním i pěkně popovídali.
Mluví totiž 6 jazyky. Kromě 4 indických jazyků jsou
pro náš však použitelné angličtina a pro někoho
snad italština.
Děkuji všem, kteří mu zde vytvořili vstřícné ovzduší, a i těm, kteří ho nějakým způsobem podpořili.
Bylo to přínosné i pro nás. Když jsme ho totiž slyšeli vyprávět, z jakých poměrů vzešel, o to víc si
musíme vážit toho, co zde máme.
P. Marek Dunda, farář vranovský

CD s nahrávkou vranovských varhan
Již řadu let se ve Vranově nad Dyjí koná FATYMSKÉ KULTURNÍ LÉTO, které během dvou prázdninových měsíců nabízí bohatou škálu koncertů
duchovní hudby.
Jedním z důvodů, proč nápad těchto koncertů
vznikl, jsou také vranovské varhany. V roce 1778
je postavil znojemský varhanář Josef Silberbauer,
který se řadí k varhanářské špičce konce 18.
století na Moravě. Jeho práce jsou velmi ceněny
v odborných kruzích z hlediska své vysoce kvalitní řemeslné, zvukové a výtvarné práce. Nástroj
patří k velmi cenným a nejzachovalejším v České
republice. V roce 2010 byla ukončena jejich rekonstrukce, tak zdařilá, že dokonce zvítězily v soutěži
O nejlépe opravenou památku Jihomoravského
kraje.
Od roku 2011 si tak každý během července a srpna může přijít poslechnout koncerty duchovní
hudby s pestrou nabídkou umělců zaměřených
(nejen) na hru varhan.
Pro své spojení vranovského kostela s varhanářským stavitelem Josefem Silberbauerem se zde
už třikrát po sobě uskutečnil zahajovací koncert
Mezinárodního hudebního festivalu Silberbauerovo
hudební Podyjí. Letos bylo na tomto zahajovacím
koncertě dokonce požehnáno CD s profesionální
nahrávkou vranovských varhan, za které usedla
ředitelka festivalu Kateřina Málková, která také
zajistila jejich nové ladění. Jde o první CD z plánovaného cyklu Varhany v Podyjí, které si klade za cíl

zmapovat historické
varhany v regionu Podyjí na české
i rakouské straně.
Na CD si můžete
poslechnout vranovské varhany v plné
kráse jejich zachovalého zvukového
charakteru, a také skladby mistrů: Georg Muffat,
Johann Pachelbel, Josef Seger, Philip Glass.
Objednávku CD je možné uskutečnit u ředitelky a interpretky Kateřiny Málkové tel: +420728
817785 nebo emailu: info@hudebnipodyji.eu. Přibližná cena je 200 Kč.
Táňa Dohnalová
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KAPLIČKA SV. KRYŠTOFA, PATRONA ŘIDIČŮ
Od ledna roku 2019 se vedení městyse snažilo
o získání zchátralé kapličky z roku 1838, umístěné u silnice k Lančovu, do svého vlastnictví, aby
mohla být zahájena její oprava. Restaurátorem
byla vypracována velmi odborná zpráva týkající se
nutné opravy. Vzhledem k tomu, že převod do majetku městyse se jevil jako jediná možnost záchrany této památky pro následující generace, bylo
rozhodnuto o odklonění drobné sakrální stavbičky
na připravený, nově zbudovaný pevný betonový
základ, který se nachází o kus dál od silnice, a to
na pozemek městyse, neboť hrozil sesuv zchátralé
poklony do příkopu. V říjnu roku 2021 byla stavba podřezána, zabalena do ochranné fólie a dne
16.11.2021 byla jeřábem přemístěna na zbudovaný podstavec. Vranov se tedy může chlubit tím,
že má již dvě zachráněné kapličky, jednu před zatopením vodami přehradního jezera a nyní tuto.
Okolí bylo bagrem upraveno a až 13.05.2022 byla
firmou Kounek zahájena oprava, která trvala do
07.06.2022. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo
dohledat, komu byla tato drobná sakrální stavba
zasvěcena, bylo rozhodnuto, že bude kaplička
věnována sv. Kryštofovi, který je patronem řidičů. Uvedená poklona je u hlavní frekventované
silnice, na rozcestí k satelitnímu městečku směrem na Lančov, u autobusové zastávky. Ztvárnění
sv. Kryštofa se ujal znojemský akademický sochař
Zdeněk Maixner a vytvořil zdařilou plastiku, která
dodává pokloně na vznešenosti. Veškeré výdaje
spojené s přemístěním poklony, ale i náročné restaurátorské práce byly financovány soukromou
osobou. Na plastiku sv. Kryštofa přispěla rodina
PhDr. J. Jaroše a D. Moysesové částkou 10.000 Kč
jako projev vděku za mnoho krásných roků strávených na Vranově v době letních sezónních pobytů.
Tato kaplička je poslední z řady zrestaurovaných
sakrálních staveb, kterými byly sv. Barbora, sv.
Tekla, kaplička sv. Marie Třídubské, kaplička sv.
Josefa, prosebný kříž, socha sv. J. Nepomuckého
a sloup Vítězné Panna Marie. Zpravodaj byl mnohdy při prezentaci dokončených oprav sakrálních
památek kritizován, že působí jako křesťanský občasník, ale opak je pravdou, neboť chloubou a povinností každé obce je o památky se starat… Díky

vzácnému pochopení a spolupráce rady městyse,
farního úřadu, pracovníků úřadu městyse, zvláště
pak pana J. Maurera se podařilo to, co nám závidí
mnozí návštěvníci – zachraňovat dědictví vlastním
přičiněním.
Svatý Kryštof je patronem řidičů a všech povolání, která
mají něco společného s dopravou. Narodil se ve 2. století
na území dnešního Turecka v Kanaanu a pohanští rodiče
jej pojmenovali Reprobus. Byl mohutný jako obr a rozhodl se ve světě hledat nejmocnějšího panovníka a jemu
sloužit. Na cestě světem byl předurčen, aby na své mohutné postavě přenášel lidi přes nedalekou řeku. Jednou
ale přenášel malé dítě, které bylo těžší a těžší, až obrovi
došly síly. Malé dítko mu pravilo „Ježíš Kristus byl tvým
břemenem, nesl jsi tíhu celého světa.“ Ježíš se nechal
obrem poznat, v řece jej pokřtil a dal mu jméno Christophorus, což znamená „nosič Krista“. Kryštof je uctíván od
16. století jako pomocník v nouzi a přísloví říká, že kdo
se ráno podívá na obraz Kryštofa, bude celý den chráněn.
Kryštof je znázorňován jako obr, který nese na rameni
dítě – Ježíše, brodí se řekou a opírá se o hůl.
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