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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE 
NA MOSTĚ PŘES DYJI

Vážení spoluobčané,

v zářijových volbách jste rozhodli o novém složení 
zastupitelstva, které povede městys po následu-
jící čtyři roky. Touto cestou bych chtěl poděko-
vat těm, kteří přišli k volbám, čímž vyjádřili svůj 
zájem o dění v našem městysi. Poděkovat bych 
chtěl také vám občanům a zastupitelům, kteří mi 
dali důvěru pokračovat dále jako starosta. Mohu 
slíbit, že budu hájit zájmy městyse, spojovat lidi 
a pracovat týmově se všemi zastupiteli bez ohledu 
na politickou příslušnost.  V obcích by se obecně 
nemělo politikařit, ale mělo by to být o lidech, kteří 
něco umějí a jsou schopni se vždycky domluvit na 
dobré věci. To se daří i u nás ve Vranově, vždycky 
jsme se na zásadních věcech dohodli, což svěd-
čí o týmové práci a výsledkem toho jsou zdařilé 
projekty. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva 
městyse, které se konalo 18. října 2022 v Zámec-
kém hotelu, složili slib tito zastupitelé – Ondřej 
Bednařík, Martin Beneš, Jaroslav Doubek, Alena 
Horná, Vladimír Kasal, Josef Kašpar, Vladimír Ko-
chol, Milan Koňák, Milada Kovářová, Jan Maurer, 
Alena Řídká, Miloslav Šára, Lukáš Tomala, Lukáš 

Trochta a Lubomír Vedra.  Tento tým navazuje na 
již rozjeté projekty a bude dále rozvíjet aktivity ke 
spokojenosti našich občanů.   
Měsíc prosinec je pro mnohé z nás nejkrásnějším 
měsícem v roce, neboť nadcházející čas adventu 
spolu s očekáváním Vánoc v nás opět probouzí 
slavnostní a sváteční náladu. Advent je obdobím 
čtyř neděl před vánočními svátky, je to doba ra-
dostného očekávání, přípravy na Vánoce, doba 
rozjímání a dobročinnosti. Dříve advent předsta-
voval hlavně duchovní přípravu na Vánoce. Někdo 
dodržuje vánoční zvyky, zapaluje každou neděli 
jednu ze čtyř svící na adventním věnci či zdobí 
svůj domov připomínající toto vánoční období. 
V současné době je to hlavně o nakupování dárků, 
v městech a obcích se rozsvěcují vánoční stromy 
nebo se zahajují vánoční trhy. 
Vážení spoluobčané, zbytek adventu prožijte 
v očekávání radostných Vánoc, které jsou svátky 
klidu, pokoje a míru.  Především to poslední slovo 
je v dnešních časech to nejtoužebnější a nejdůle-
žitější. Přeji vám všem hodně zdraví, štěstí a po-
žehnaný rok 2023.

Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse

Cena díla činila 2,38 mil. Kč. Stavbu objednal a fi nancoval VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, 
dobrovolný svazek obcí.
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INFORMACE ZE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Letošní rok pro naši zásahovou jednotku byl 
rekordní, protože jsme byli celkem u 28 zá-
sahů. Jednalo se 13x o technickou pomoc, při 
které jsme strávili 9 hodin. Dále 7x o požár 
(19 hodin), 6x o ostatní mimořádnou událost 
(převoz osob na žádost KACPU) v rozsahu 28 
hodin, 1x  o planý poplach a 1x o ostatní po-
moc.
Se člunem jsme zasahovali 3x, z toho to byla 
jednou záchrana labutě, dále taktické cvičení 
(požár lodě a záchrana tonoucích) a 1x to byl 
transport osoby na žádost ZZS. U zásahů jsme 
strávili 61 hodin a celkem bylo odpracováno 
200 hodin.
Náš vozový park také nezahálel, Tatra ujela 
k zásahům 134 km, Avia 128 km, Fiat 1 442 
km a člun najel 22 km.
V měsíci září byla u naší jednotky provedena 
HZS Znojmo kontrola předepsané dokumen-
tace potřebné k plnění úkolů zásahové jed-
notky (zdravotní způsobilost, školení jednotky, 
zřizovací listina, atd.). Kontrolou nebyly na-
lezeny žádné závady v plnění předepsaných 
povinností.
V říjnu se naše jednotka zúčastnila výcviku na 
klidné vodě s instruktory HZS Brno. 
V průběhu letošního roku jsme prováděli kon-
trolu a údržbu techniky a věcných prostředků, 
probíhaly kondiční jízdy, teoretická příprava 
a vše, co k práci hasičů patří.
V neděli 20. listopadu jsme v obci Zálesí po-
káceli, následně dopravili do Vranova nad Dyjí 
a na náměstí postavili vzrostlý vánoční strom, 
který bude ozdobou centra našeho městyse 
až do Tří králů. 
Závěrem bych chtěl poděkovat celému „mému 
týmu“ za to, že se na ně můžu kdykoliv ob-
rátit a vždy spolehnout. Bez nich by to nešlo 
a jsem hrdý na to, že je mám!

Jan Maurer

SRDEČNĚ ZVEME

20. 01. 2023     HASIČSKÝ PLES
18. 02. 2023     MASOPUSTNÍ PRŮVOD
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MLADÍ HASIČI

10. září jsme se zúčastnili soutě-
že v Šumné. Byl to test nově zre-
pasované PS12 – pro znalce ma-
šina. Družstvo mladších dokázalo 
časem 21:06 získat druhé místo. 
Rekordní čas 15:35 starších dětí 
bohužel stačil jen na čtvrté místo.  
24. září jsme si zaběhli branný 
závod a štafetu dvojic. Jsou to 
disciplíny, které našim dětem, 
i přes veškerou snahu, nejdou. 
Skončily předposlední. Snad jim 
i nám bude motivací, že příští 
ročník, tj. 7. října 2023, budeme 
pořádat my, na stezce v Junác-
kém údolí.  
28. září jsme se podruhé v histo-
rii zúčastnili TFA závodů v Brně. 
Děti se oproti loňsku zlepšily až 
o deset míst! Dokonce náš no-
váček Tomáš Němec, který měl 
hadice ten den poprvé v ruce, 
skončil čtvrtý ve své kategorii.
V současnosti trénujeme na vá-
noční hasičský fotbálek v Hostimi 
a potom plynule přejdeme na 
trénink fl orbalu na další hasič-
ský turnaj v Kuchařovicích, kde 
obhajujeme první a druhé místo 
z loňska. 
Mimo práci s hasičskou mládeží 
jsme se letos začali více věnovat 
kultuře ve Vranově. Máme za se-
bou úspěšné Světýlkové putová-
ní, drakiádu, podíleli jsme se na 
vánočním jarmarku a zorganizo-
vali mikulášskou nadílku. 
Další akcí je hasičský ples 20. 
ledna 2023, na který vás srdečně 
zveme.
Jako každý rok zakončím posled-
ní letošní článek poděkováním. 
Děkuji dětem, že je to s námi 
stále baví, a děkuji týmu hasičů. 
Je mi ctí být součástí.

Milada Kovářová
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INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

USPÁVÁNÍ PODZIMNÍCH SKŘÍTKŮ K ZIMNÍMU SPÁNKU

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ŠKOLCE

Dne 13. 10. jsme ve školce s pomocí dětí a jejich 
rodičů zorganizovali tvořivé odpoledne, jehož cí-
lem byla příprava skřítků na zimní spánek. Děti jim 
vyrobily postýlky z listů, klacků a mechu a odpole-
dne si společně s rodiči skřítky z různých přírodnin 
vyrobily. Při ukládání skřítků do postýlek každému 
z nich odříkaly básničku, za kterou dostali mapu, 
na té bylo zakresleno 10 stanovišť, na kterých byly 

obrázky skřítků. Děti měly za úkol najít všech 10 
skřítků a do této mapy je zakreslit. Po úspěšném 
dokončení hledání si došly pro skřítkovskou me-
daili, kterou si se zavázanýma očima odstřihly. Pak 
následovalo opékání buřtů a volná zábava. Všichni 
jsme si toto odpoledne užili a na jaře děti zase 
skřítky po zimním spánku probudí.

Kolektiv MŠ
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

ŠKOLNÍ PROJEKTY
Od konce září a začátku října jsme úspěš-
ně odstartovali dva celoroční projekty: 
OTUŽO – ten je zaměřen na každodenní 
otužování dětí a LOVY BEZE ZBRANÍ, ve 
kterém se snažíme nashromáždit nej-
různější fotografi e přírody. Nejzdařilejší 
snímky pak ozdobí interiér naší školy.

KULTURA VE ŠKOLE
Opět po roce /v pondělí 17. října/ k nám 
zavítali herci DIVADLA Z BEDNY, aby dě-
tem z 1. až 5. ročníku zahráli představení 
Kocour v botách.
V pátek 21. října se za velkého zájmu 
veřejnosti uskutečnil již 3. ročník ZPÍ-
VÁNÍ NA SCHODECH. Účinkující složení 
z řad pedagogů, rodičů, přátel školy, 
současných i bývalých žáků odehráli dvě 
vystoupení, která se podle reakcí pří-
tomných líbila. Odkazy na fotky a videa 
z této akce najdete na školních webo-
vých stránkách.
Žáci 8. a 9. ročníku položili v pondělí 24. 
října věnec u památníku obětí 1. a 2. 
světové války za vranovským kostelem.
V sobotu 26. listopadu jsme společně 
s dětmi z mateřské školy vystoupili na 
vánočním jarmarku na Náměstí a zazpí-
vali zde několik pohádkových a vánoč-
ních písniček.
V pondělí 5. prosince navštívil naši školu 
Mikuláš s čerty a anděly.
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VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 2023

Volba prezidenta republiky se koná na území 
České republiky v pátek 13. ledna 2023 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 ho-
din. Případné druhé kolo volby prezidenta se na 
území České republiky uskuteční v pátek 27. ledna 
2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
Hlasovací lístky kandidátů postupujících do 
druhého kola volby obdrží voliči až ve voleb-
ní místnosti.

Volební místnost
Voliči budou mít možnost uplatnit své volební prá-

vo ve volební místnosti: budova Mateřské ško-
ly, Zátiší 384, 671 03 Vranov nad Dyjí.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-
votních nebo rodinných, důvodů úřad městyse na 
tel. čísle 515 225 904 a ve dnech voleb svoji okr-
skovou volební komisi na tel. čísle 722 901 135 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost 
do přenosné volební schránky. Okrsková volební 
komise však může vysílat své členy s přenosnou 
volební schránkou pouze v rámci svého volebního 
okrsku.

Miroslava Hanáková

SPORT VE ŠKOLE
Ve středu 9. listopadu uspořádala naše ško-
la Olympijský víceboj. Soutěžící změřili svo-
je síly v osmi disciplínách, mezi nimiž ne-
chyběly kuličky, pétanque, hod talířem, hod 
oštěpem, hod míčkem, běh na čas a další. 
Vítězi se pro letošní rok stali Jakub Jurinec, 
Vojtěch Franek a Radek Beneš.
V předvánočním čase se naši fl orbalisté zú-
častnili dvou fl orbalových turnajů v Šumné 
a v Blížkovicích. Výsledky nebyly do uzávěr-
ky tohoto čísla zpravodaje známy.

ZÁJEZDY DO ZAHRANIČÍ
Pro žáky naší školy jsou připraveny dva zá-
jezdy do zahraničí – první do předvánoční 
Vídně a druhý, pětidenní, do Londýna. Ten 
je naplánován na konec května 2023.

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ 
PŘÁNÍ

Žáci a zaměstnanci naší školy přejí všem 
čtenářům Vranovského zpravodaje krásné 
a pohodové Vánoce a šťastný nový rok 
2023.

Více informací včetně různých fotogalerií 
najdete na www.zsvranov.cz.

Mgr. Lubor Durda
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MLÁDEŽNICKÝ FOTBAL VE VRANOVĚ NAD DYJÍ

Když jsme zhruba před rokem začali s fotbalovým 
kroužkem, chtěli jsme, aby po delší době začal 
opět fungovat mládežnický fotbal v našem měs-
tysi. Přihlásilo se nám kolem 15 dětí ve věku od 
7 do 14 let. Děti byly, s ohledem na svůj věk, na 
různém stupni výkonnosti a nebylo jednoduché 
skloubit je v jeden tým. Ovšem nadšení a zaujetí 
pro fotbal a pohyb jako takový nám dokazoval, že 
nesmíme přestat.
S blížícím se termínem žákovských soutěží jsme 
měli velké dilema, a to do jaké kategorie naše 
fotbalové naděje přihlásíme. Po slibném začátku 
rozhovoru o spojení našeho oddílu s oddílem ze 
Štítar, kdy jsme jednali o vzájemné výpomoci, na-
konec všechny návrhy ztroskotaly a rozhodli jsme 
se, že přihlásíme naše družstvo do okresní soutě-
že starších žáků. Z možností, které se nabízely, to 
byla jediná soutěž, ve které by mohl hrát největší 
počet našich žáků. Při tomto rozhodnutí nám bylo 
jasné, že tato soutěž bude pro většinu nesmírně 
těžká. Ovšem přes všechny problémy a starosti 
související se soutěžními zápasy si naši žáci po-
čínali statečně a všem patří obrovské poděkování. 
Jsme si vědomi toho, že nás čeká spousta práce, 
ale nadšení a bojovnost našich žáků nás přinutily 
k tomu, abychom zdokonalovali naše trenérské 
schopnosti a rozšířili náš trenérský tým. Chceme 
a věříme tomu, že budeme pokračovat v nastave-
ném trendu a zdokonalovat naše schopnosti, aby-
chom se co nejdříve dočkali vítězství. 
Děkujeme všem rodičům za vzornou podporu 
klubu a dětí. Všem našim žákům chci také podě-
kovat za obětavé výkony a za to, že ani ty nej-
těžší zápasy je nezlomily v jejich odhodlání. Jsou 
to opravdoví fotbaloví bojovníci. Přejeme jim co 
nejdříve vítězství, které jim pomůže v dalších zá-
pasech a trénincích, a dál bych jim přál, aby se 
nikdy nevzdávali, protože bez proher a drilu nikdy 
nedosáhnou vítězství. Dále chci poděkovat všem 
našim příznivcům, kteří nám fandili a podporovali 
nás. Zůstaňte nám věrní a brzo oslavíme vítězství.
Za vedení SK Vranov nad Dyjí vám chci popřát 
klidné a pohodové Vánoce a šťastné vykročení do 
nového roku 2023.

Slavomír Jaklovský

JÍ
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DRAKIÁDA

SVATOHUBERTSKÁ MŠE

PŘIPOMÍNKA VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA 
POLOŽENÍM VĚNCŮ K PAMÁTNÍKŮM
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ZDOBENÍ STROMEČKŮ

VÁNOČNÍ JARMARK, VÁNOČKOVÁ SOUTĚŽ 
A ZAHÁJENÍ ADVENTU
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V sobotu 26. listopadu se po dvouleté odmlce 
konal tradiční vánoční jarmark a s ním spo-
jená soutěž „O nejlepší vranovskou vánočku“ 
vyhlášená starostou městyse. Do letošního X. 
ročníku bylo přihlášeno 18 vzorků. 
Nejhezčí vánočkou „dle oka“ byl návštěvníky 
výstavy vyhodnocen výrobek Jaroslavy Pospí-
chalové.  
Samotná soutěž byla rozdělena do dvou kate-
gorií -  vánočka tradiční 15 vzorků a vánočka 
netradiční 3 vzorky.
Porota, která vánočky hodnotila, pracovala 
v tradičním složení Jana Krčálová, Jaroslav 
Doubek a jako hosté byli přizváni Marcela Ko-
cholová a František Matula.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Mikulášskou nadílku letos navštívila čertovská sku-
pina v čele s jedním z „Krampusáků“. Vystrašené 
děti naštěstí, za zvuku zvonků, přišel ochránit sv. 

Mikuláš se svou andělskou skupinou a za písničku 
nebo básničku rozdával dárky.

Umístění v kategorii VÁNOČKA TRADIČNÍ
(klasická, pletená)
1. místo – Anna Šulová
2. místo – Ivana Vedrová
3. místo – Hana Sedláková

Kategorie VÁNOČKA NETRADIČNÍ
1. místo – Táňa Svozilová
2. místo – Drahomíra Formanová
3. místo – Alena Svobodová

Ceny do soutěže věnoval Country Saloon (pan Doubek) a Měs-
tys Vranov nad Dyjí, za což jim patří velký dík. Zároveň děku-
jeme i všem soutěžícím, kteří své výrobky do soutěže přihlásili.
Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na po-
řádání jarmarku, protože bez jejich pomoci se taková akce 
zajistit nedá. V neposlední řadě děkujeme všem, kdo v sobotu 
na jarmark zavítali a společně s námi zahájili advent.

Marie Mynaříková
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TAKTICKÉ CVIČENÍ NEHODY VÝLETNÍ LODĚ 
NA VRANOVSKÉ PŘEHRADĚ

INSPIRUJE NÁS ZKRATKA PSN?

Dne 22.09.2022 v době od 10:00 do 13:00 hodin proběhlo na jeze-
ře Vranovské přehrady a přilehlé pláži taktické cvičení, které spo-
čívalo v evakuaci lidí z hořící výletní lodě. Do speciálního cvičení se 
zapojily všechny složky Integrovaného záchranného systému, které 
měly za úkol evakuovat z hořící lodě a z vody padesát fi gurantů. 
Úkolem cvičení bylo prověřit součinnost všech nasazených složek 
IZS. 
Už od brzkého rána připomínala pláž na břehu Vranovské přehrady 
zázemí amerického akčního fi lmu. V plném zápřahu byli nejen mas-
kéři, ale i všichni organizátoři cvičení. Krátce po desáté hodině se 
z paluby lodi Poseidon začal valit dým. Cvičení bylo odstartováno. 
Během krátké doby začalo na břehu i na hladině hemžení policistů, 
hasičů, záchranářů. Ti měli jednoznačný úkol, zachránit padesátku 
cestujících z lodi, z nichž někteří se rozhodli pro záchranu skokem 
do chladné vody. Postupně se do akce zapojili policisté z blízkého 
Obvodního oddělení Vranov, jejich kolegové z Okresního ředitelství 
Znojmo, policejní potápěči a ze vzduchu policejní vrtulník. Do cvi-
čení se vedle složek IZS zapojili také vodní záchranáři, pracovníci 
Povodí Moravy a Státní plavební správy.
Zdravotní záchranáři vyslali na místo dva lékařské týmy, velkokapa-
citní sanitku a procvičili si třídění pacientů, péči o ně, traumaplán 
a následný přesun raněných do zdravotnických zařízení. 
Situace, kdy dojde k hromadnému postižení osob, nejsou naštěstí 
časté, ale pokud k nim však dojde, musí být složky IZS připraveny, 
proto jakékoliv cvičení je velkým přínosem při reálných zásazích.

za OOP Vranov nad Dyjí npor. Mgr. Dušan Podsklan, 
vedoucí oddělení

V předsíni vranovského kostela je několik nástěnek, na jedné z nich se 
v předchozích týdnech objevil nápis – zkratka pro tyto dny: PSN = Po-
korný Se Neuráží. Je to jedna ze zkratek, které používáme s mládeží, ale 
nejen s ní, pro správné nastavení životních hodnot. Takovýchto zkratek 
máme víc a myslím si, že by mohly hodně prospět i ostatním, nejen mlá-
deži.
Co nám tato poučka chce říci? Že je třeba si na ni vzpomenout v různých 
krizových situacích. Stává se to asi každému z nás, někdo nám vytkne 
chybu, někdo nás nepochopí, někdo nás zklame a právě teď je důležité, 
abychom se zachovali správně, to je jako pokorný a ne jako pyšný. 
Pokorný si je vědom svých slabostí a chyb a ví, že vždy a ve všem nemusí 
mít jen on pravdu. Pokorný je ochoten udělat vždy další krok, i když si to 
ten druhý nezaslouží. Pokorný si uvědomuje, že hledat cesty ke sblížení 



Vranovský
zpravodaj

-14-

HISTORIE DOMU Č. 165 – ÚPRAVA BUDOVY 
NA ULICI BĚLIDLA NA OBECNÍ DŮM

je víc než zůstat se svou pravdou sám. Neříkám 
tím, že má slevit z pravdy a nechat se otloukat, ale 
v postoji pokory je schopen uznat svoje nedoko-
nalosti a překonat i to, co by jiného mohlo urazit.
Pyšný naopak vidí jen sám sebe a v postoji pýchy 
je pak veden k neústupnosti nebo uzavřenosti, a to 
i tehdy, když by měl tím odradit někoho ze svých 
přátel. Kdo přichází k druhému s pokorou, je scho-
pen se vždy domluvit. Pokorný se totiž neuráží.

Vánoční poselství nám ukazuje, jak velkou po-
koru má Boží Syn Ježíš Kristus. On, nejmocnější 
Pán celého světa, přichází jako bezmocné chudé 
dítě. Snad i právě proto, aby se mohl s každým 
z nás domluvit, abychom se ho nemuseli bát, aby 
k němu mohli mít blízko ti nejprostší z nás. Pokora 
je mezi ctnostmi nejzářivější perlou. A tak ať i díky 
prožitku letošních Vánoc může naše pokora růst.

P. Marek Dunda, farář vranovský

Jistě se všichni těšíme na nově budovaný kultur-
ní stánek, jímž se stane dům s bohatou historií, 

která se začala psát v červenci roku 1872.
Zadavatelem projektu honosné vily byl jistý pan 

foto ze dne 07. 12. 2022 -
dokončování terénních úprav
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Lorenz Schuster, o jehož existenci se zatím ne-
podařilo mnoho dopátrat. Jeden fakt je jistý, 
a to, že na zachovaných dokumentech plánů 
stavby je podepsaný prestižní stavitel Johann 
Unger, velmi známý a uznávaný architekt, který 
stojí za stavbou Besedy na Masarykově náměstí 
ve Znojmě i některých vil ve Vranově nad Dyjí. 
Jeho jméno je i na projektu našeho domu v Ju-
náckém údolí č. 218, který nechal postavit bo-
hatý zaměstnanec zámku své milence a k domu 
patřilo celé Kočičí, dnes Junácké údolí.
Důležitým momentem pro společenský život ve 
Vranově nad Dyjí byl den 23. dubna roku 1871, 
kdy byla zprovozněna železnice z Vídně do Zno-
jma, dále na Jihlavu, s železniční stanicí Šumná-
-Šumvald. Letní hosté, zvláště z Vídně, hojně na-
vštěvovali Vranov jako oblíbené letovisko. Zřejmě 
toto všechno byly důvody, proč architektura vily 
byla typicky klasicizující, zasazená do nádherné-
ho prostředí podzámčí. Do terénu byla vila osa-
zena severní stranou do ulice. K náměstí je stra-
na východní, jižní strana je zahradní a západní 
strana je situována směrem k řece. Z plánu je 
zřejmé, že v této části k vile přiléhal starší dům. 
Vila měla sloužit k reprezentativním účelům, pro-
tože celé první podlaží bylo tvořeno třemi repre-
-místnostmi a salónem s kazetovými parketami 
na podlahách. Stěny salónu měly navrženou bo-
hatou malířskou a štukatérskou výzdobu.
2. dubna 1927 pan Karel Genner předložil plány 
na rekonstrukci prvního podlaží. 
Ze dne 24. června 1927 je zachována žádost 
psaná krásným písmem od pana Karla Gennera, 
který žádal kolaudační komisi o kolaudaci vel-
kých úprav v domě. Komise měla námitky, kdy 
mimo jiných požadavků bylo zbudování dalšího 
sanitárního zařízení (WC).
Při studiu pozemkové knihy sv.č. 428/57 jsem 
zjistila, že 23. května 1950 č.d. 1644 bylo v knize 
zapsáno: dřívější vlastníci – vymazáno. 
Dekretem ze 7. června 1945 č. 8/45 byla budo-
va předána vládním komisařem inspektorátu fi -
nanční stráže, neboť budova po konfi skaci byla 
již majetkem Československého státu. Osidlovací 
úřad v Praze podle vyhlášky ze dne 23. 7. 1945 
č. 1587 převedl majetek s reprodukční hodno-
tou objektu 230 315 Kč včetně plotu a studny 
do konfi skovaného majetku Československého 
státu.

17. 4. 1950 se Ministerstvo vnitra stalo držite-
lem objektu, který měl 180 m2 užitkové plochy, 
sklepní prostory 94 m2, zastavěná plocha činila 
305,27 m2, výměra pozemku činila 1 987 m2.
12. srpna 1950 se Ministerstvo techniky MNV ve 
Vranově nad Dyjí dotazovalo, k čemu je objekt 
využíván. Na uvedený dotaz byla 6. září 1950 
odeslána odpověď, že v budově sídlí velitelství 
Pohraniční stráže útvaru 5571. V té době v bu-
dově bydlely dvě rodiny, a to rodina pana Hobzy 
a rodina pana Kania, oba příslušníci VB.
13. 3. 1956 byla podána žádost MNV ve Vranově 
n/D na Okresní oddělení ministerstva vnitra ve 
Znojmě o uvolnění budovy pro služební potřebu 
– zřízení mateřské školy.
14. 8. 1956 byl zaslán Školskému odboru rady 
ONV ve Znojmě naléhavý dopis ředitelky mateř-
ské školky M. Haitové o nutnosti uvolnění budo-
vy pro potřeby mateřské školy, která dosud byla 
v horní škole v jedné nevyhovující místnosti.
Ke zřízení mateřské školy v této budově došlo 
a fungovala do 90. let minulého století, kdy ma-
teřská škola byla přesídlena do budovy, která 
byla postavena v lokalitě Zátiší v „akci Z“. Do 
budovy byla následně umístěna místní knihovna 
a zasedací místnost v budově byla využívána pro 
různá zasedání a schůze.
V roce 2002 byly povoleny nutné stavební opra-
vy a úpravy suterénních prostor poškozených 
povodní.
V říjnu 2017 bylo Správou Národního parku Po-
dyjí zamítnuto odstranění budovy č. 165 – místní 
knihovny. Rovněž v tomto roce vydal Městský 
úřad Znojmo, odbor kultury, školství a památko-
vé péče závazné stanovisko, že se budova nesmí 
odstranit.
Dne 28. 5. 2021 bylo, po předchozích úpravách 
projektu dle různých podmínek a požadavků, vy-
dáno stavebním úřadem povolení úpravy objektu 
č.p. 165 na obecní dům.
Tolik, co se podařilo dopátrat o budově, která se 
přes všechny peripetie stane chloubou našeho 
městečka. Díky zájmu o tuto chráněnou budovu 
architekt Ing. Dvořák s dcerou předložili projekt, 
který splňoval všechny požadavky mnohaúčelo-
vého využití stavby se zachováním historických 
prvků.

MUDr. Alena Horná
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Všem občanům Vranova nad Dyjí a čtenářům Vranovského zpravodaje 
přejeme příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2023.
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Všem občanům Vranova nad Dyjí a čtenář
přejeme příjemné prožití váno
hodně zdraví, štěstí a úspěchů


