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SSLLOOVVOO  ÚÚVVOODDEEMM  
V čase nastupujícího léta Vám předkládáme druhé číslo Vranovského 

zpravodaje. A právě tento čas je pro naši obec nesmírně důležitý. Do 
Vranova nad Dyjí přijíždí spousta lidí strávit své prázdniny, svoji 

dovolenou. Návštěvníci Vranova nad Dyjí logicky očekávají, že zde 
prožijí svůj volný čas v pohodě, s dokonalým servisem, že si každý den  
budou moci udělat pestrý program. Měli bychom si uvědomit, že 
cestovní ruch je pro Vranov nad Dyjí jedinou, ale zároveň i jedinečnou 
šancí, jak v dnešní době obstát. 

Co vlastně rekreantům nabízíme – ubytovací a pohostinské kapacity 
v dostatečném počtu, návštěvu historických památek, přehradu se svojí 

vodní plochou, kulturní a sportovní vyžití. Řeka Dyje přiláká rybáře na 
pstruhovou i mimopstruhovou vodu, milovníkům přírody lze doporučit 

návštěvu Národního parku Podyjí a místa bývalého lesoparku, v kterých 
se podařilo obnovit část původních stezek. 

Na průběh rekreační sezóny má bezprostřední vliv vývoj počasí a 
kvalita vody v přehradě. To jsou faktory, které neovlivníme. Co však 
ovlivnit lze, to je přístup provozovatelů jednotlivých zařízení a obyvatel 

Vranova nad Dyjí k návštěvníkům. Jistě se shodneme, že jejich 
přítomnost v obci je pro nás velice důležitá. 

Je všeobecně známé, že spokojený člověk se ochotně vrací do míst, 
kde se mu líbilo. Rád doporučí svým příbuzným a známým, kam jet na 
výlet, na dovolenou, kde strávit svůj volný čas. Nabídka tuzemské 
rekreace je v současné době velice pestrá, a nemůžeme si naivně 

myslet, že lidé vždy do Vranova nad Dyjí trefí. Buďme proto dobrými  
a pozornými hostiteli, ať má naše obec reálnou šanci žít a rozvíjet se.  

 
Redakční rada 

  

OOBBSSAAHH  
 strana 

Informace z obecního úřadu 3-6 
Turistické informační centrum 6-7 
Informace z místní knihovny 7-8 
Kulturní okénko 8-11 
Ze školních lavic 11-14 

SKP Vranov nad Dyjí   14 
Veterinární okénko 15-16 

Nemovité památky Vranova nad Dyjí 17 
Pověsti z Vranovska 17-18 
Něco pro bystré hlavy 18-19 
Špetka humoru 19 
Kalendář akcí 20 

  

Na titulní straně kresba Pavla Gajdoše st.  



 3 

  
IINNFFOORRMMAACCEE  ZZ  OOBBEECCNNÍÍHHOO  ÚÚŘŘAADDUU 

 
 
Obecní úřad Vranov nad Dyjí 
Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu  

a zaměstnanci obce zařazeni do obecního úřadu.   
Obecní úřad Vranov nad Dyjí  plní úkoly v oblasti samostatné 

působnosti a dále vykonává v rozsahu mu svěřeném přenesenou 
působnost /výkon státní správy/ ve správním obvodu , tj. celkem v 22 
obcích. 
 

V oblasti samostatné působnosti OÚ zabezpečuje především: 
- vedení místních poplatků /ze psů, za rekreační pobyt, z ubytovací 
kapacity, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, za povolení 
vjezdu, za likvidaci komunálního odpadu/ 
- vedení správních poplatků /rybářské lístky, výherní hrací automaty/ 
- dále OÚ zabezpečuje správu hřbitova, agendu vodného a stočného, 
správu obecního majetku, evidenci obyvatel, domů, bytů, apod. 

- OÚ vydává v rámci obce souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo 
les, zabývá se ochranou ovzduší, přírody a krajiny 
- OÚ spravuje a zabezpečuje provoz místních komunikací, veřejného 
osvětlení, veřejného prostranství, veřejné zeleně, místního rozhlasu, 
bytového fondu obce atd. 

 
   V oblasti státní správy OÚ zabezpečuje především: 

Stavební úřad ve Vranově nad Dyjí vykonává působnost celkem pro 
14 obcí, jde zejména o tyto úkony - územní rozhodování, povolování 
staveb, ohlášení drobných staveb, kolaudace staveb, nařizování 
nezbytných úprav a odstraňování staveb, sankce, státní stavební dohled 
aj. Mimo uvedené úkony vykonává zdejší stavební úřad funkci 
vodoprávního úřadu - speciální stavební úřad pro vyřizování 

vodohospodářských staveb.  
Sociální odbor obecního úřadu vyřizuje sociální dávky  pro rodiny 

s nezaopatřenými dětmi,  rodiny nezaměstnaných, příspěvky za péči o 
osobu blízkou, na sociální výpomoc, na provoz účastnické telefonní 

stanice, příspěvek na odstranění následků živelné pohromy. 
Matriční úřad provádí matriční úkony  /matrika narození, manželství, 

úmrtí aj./ celkem pro 9 obcí, ověřování podpisů a dokladů. V rámci 

evidence obyvatel obecní úřad vyřizuje občanské průkazy, cestovní 
doklady - pasy, české státní občanství. 

 
Obecní úřad  provádí i další výkon státní správy pro 22 obcí v našem 

regionu jako např. přestupkové řízení, vynětí ze zemědělského půdního 
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fondu, ochrana přírody a krajiny, registrace samostatně hospodařících 

rolníků. 
 
Mimo výše uvedené obecní úřad zabezpečuje dodávku pitné vody, 

provoz čistírny odpadních vod, provoz knihovny, informačního centra.  
Dále řídí nově zřízené příspěvkové organizace, podílí se na pořádání 
kulturních akcí atd.  

  
Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii. 
Aby se Česká republika stala členem Evropské unie,  je nutné 

podepsat a ratifikovat mezinárodní smlouvu o přistoupení ČR k EU. 
Proto se parlament ústavním zákonem č. 515/2002 Sb. usnesl na 

konání referenda o přistoupení ČR k EU.  Hlavním úkolem referenda – 
všelidového hlasování - byla ratifikace smlouvy.    

Obecní úřad Vranov nad Dyjí zabezpečoval  v naší obci hladký průběh  
referenda, které proběhlo ve dnech 13. a 14. června 2003.   

Zdejší obecní úřad jako registrační úřad zabezpečoval  konečné  
zpracování výsledků referenda za obvod našeho pověřeného úřadu. 

 

 
UŽÍVÁNÍ OBECNÍCH POZEMKŮ A VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 
Upozorňujeme občany i majitele rekreačních objektů v obci, že 

užívání obecních pozemků a veřejného prostranství je možné pouze se 
souhlasem obce. 

Pokud hodláte umístit na obecní pozemek či veřejné prostranství 

otop, stavební materiál nebo stavební zařízení, požádejte na obecním 
úřadě o vydání souhlasu dříve, než bude s užíváním započato. 

Jestliže se jedná o nájem pozemku (většinou dlouhodobější nájem za 
účelem např. zřízení zahrádky, sečení trávy, složení otopu a stavebního 
materiálu mimo frekventovaná prostranství), schválí tento nájem rada 
obce a s uživatelem bude sepsána smlouva o nájmu pozemku. Sazby 
nájmu jsou smluvní, nejméně však 50 Kč ročně. 

Užívání veřejného prostranství (umístění lešení, otopu, prodejního 
stánku, předzahrádky apod.) se řídí obecně závaznou vyhláškou obce  
č. 2/1999, ve které jsou stanoveny povinnosti uživatele a sazby za 

užívání. Zájemce musí před zahájením užívání požádat obec o souhlas  
a zaplatit místní poplatek za předpokládanou dobu užívání. 
  

POVOLENÍ K VJEZDU NA HRÁZ VRANOVSKÉ PŘEHRADY 

Zastupitelstvo obce Vranov nad Dyjí letos vydalo obecně závaznou 
vyhlášku č. 4/2003 o místním poplatku za povolení vjezdu motorového 
vozidla na hráz přehrady. 

Za účelem omezení dopravy na hrázi na minimum byly ve spolupráci 
s obcí Onšov stanoveny tyto sazby místního poplatku za vydání povolení 
k vjezdu: 
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- pro zaměstnance osob provozujících podnikatelskou činnost na hrázi     

a pláži přehrady za 1 vozidlo a kalendářní rok  100 Kč 
- pro osoby přivážející zboží pro fyzické nebo právnické osoby 

provozující podnikatelskou činnost na hrázi přehrady k jejich 

podnikatelské činnosti za 1 vozidlo a kalendářní rok  1000 Kč 
Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt 

nebo vlastní nemovitost na hrázi, osoby jim blízké podle ustanovení  
§ 116 občanského zákoníku, manželé těchto osob a jejich děti, osoby, 
které jsou držiteli průkazů ZTP a jejich průvodci a osoby, které na hrázi 
užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti. 

Výtěžek z poplatku bude použit na zajištění provozu a oprav hráze 

Vranovské přehrady. 
 

PODNIKATELÉ  A  NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM 
Již v loňském roce při zavedení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu jsme 
písemně upozornili právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, že 
nemohou tento systém používat k likvidaci odpadu ze své podnikatelské 

činnosti. Jsou povinni uzavřít smlouvu s oprávněnou osobou, která svoz 
v obci zajišťuje. Při kontrole ze strany obce předloží tyto subjekty 
doklad o uložení odpadu na řízené skládce. Toto ustanovení obsahuje 
obecně závazná vyhláška obce č. 3/2003 o systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 
a o nakládání se stavebním odpadem, čl. 3, odst. 4. 

Upozorňujeme proto podnikatelské subjekty na kontroly ze strany 
obce, které budou vyžadovat předložení výše uvedeného dokladu a 
označení sběrných nádob (popelnic). 
   Pokutu do výše 300 000 Kč může uložit orgán obce v přenesené 
působnosti fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, 
která neoprávněně využívá systému zavedeného obcí nebo která nemá 
zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem 

č.185/2001 Sb. 
   

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE 
V roce 1999 se započalo s prodejem obecních bytů, v té době měla 

obec celkem 63 bytů. Na začátku roku 2003 bylo prodáno již 31 bytů. 

V prodeji bytů se pokračuje, zastupitelstvo obce odsouhlasilo prodej 
bytových domů čp. 339 a 142. V domech, kde nájemníci byty 

neodkoupili, se byty prodají veřejnou soutěží nejvyšší nabídce.  
Správa společných prostor u bytových domů s prodanými byty je 

v současné době na Obci Vranov nad Dyjí a bude postupně převedena 
na sdružení vlastníků bytů v jednotlivých domech. 
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CO MOŽNÁ NEVÍTE ….. 

Na tomto místě Vás budeme průběžně seznamovat se záležitostmi, 
které jsou vyřizovány na obecním úřadě.  

 

Evidence obyvatel 
Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České 

republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, 
rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého 
pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo 
evidenčním popř. orientačním číslem a který je určen pro bydlení, 
ubytování nebo individuální rekreaci.  

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva 
k objektu, který je výše uveden ani k vlastníkovi nemovitosti. 

Při změně trvalého pobytu (i v rámci obce) je občan povinen dostavit 
se neprodleně na obecní úřad a vyplnit kartu o změně trvalého pobytu. 
Na základě vydaného potvrzení o změně trvalého pobytu požádá  
o vydání nového občanského průkazu, a to do 10 dnů ode dne, kdy 
došlo ke změně místa trvalého pobytu. 

Při nesprávném údaji  o místě trvalého pobytu se vystavujete 
problémům, např. při účasti ve volbách, výměře místního poplatku, 
doručování zásilek atd. 

Při nesplnění povinnosti o hlášení trvalého pobytu lze uložit pokutu 
dle přestupkového zákona až do 5 000 Kč. 

 

Překontrolujte si své občanské průkazy a při zjištění nesrovnalostí se 
dostavte na OÚ k nahlášení změny trvalého pobytu. Obdržíte potvrzení 
o změně trvalého pobytu za správní poplatek 50 Kč. S sebou si vezměte 
jednu fotografii. Bude s Vámi sepsána žádost o vydání nového 
občanského průkazu (zdarma). 

Další informace Vám poskytne Marta Miklíková, tel. 515 296 312. 

  

  

  

  

TTUURRIISSTTIICCKKÉÉ  IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍ  CCEENNTTRRUUMM 
 

S námi za poznáním jihu Moravy 
 

Na výlet do kraje památek a vína, pěšky i s jízdním kolem jsme pro 
Vás připravili nabídku rychlého spojení spěšnými vlaky VRANOV  
a PÁLAVA, které Vás dopraví z Brna do oblasti Znojemska, Podyjí, 
Břeclavska a Mikulovska, s mnoha atraktivními turist. i cykl. trasami. 

 
Jízdní řád spěšného vlaku VRANOV: 

Z Brna jezdí vždy v sobotu od 19.IV. do 27.IX. a 20.IV., 1.,8.V. 2003  
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Ze Šumné jezdí vždy v sobotu, v neděli a ve svátek od 19.IV. do 

28.IX. 2003 
 
odj.  7.08 Brno hl.n.  19.57  příj. 

7.44  7.45 Moravský Krumlov 19.20  19.21 
7.57  7.58 Bohutice  19.10  19.11 
8.04  8.05 Miroslav  19.01  19.02 
8.19  8.31 Hrušovany n.J.  18.35  18.48 
8.46  8.47 Hodonice    -       - 
8.56  9.11 Znojmo   17.53  18.09 
9.32  příj. Šumná   odj.  17.35 

 
Jízdní řád spěšného vlaku PÁLAVA: 

Jezdí vždy v sobotu od 19.IV. do 27.IX. a 20.IV., 1.,8.V. 2003 
 
odj.  8.20 Brno hl.n.  20.02  příj. 
8.40  8.41 Popice   19.40  19.41 
8.47  8.48 Zaječí   19.34  19.36 

8.54  8.55 Podivín   19.27  19.28 
9.04  9.15 Břeclav   19.03  19.18 
9.26  9.27 Valtice město  18.49  18.51 
9.39  příj. Mikulov   odj.  18.37 
 
V obou vlacích je možno přepravovat jízdní kola jako spoluzavazadlo 

nebo v úschově během přepravy. 
 
Do rakouského Retzu 
Zvláštní nabídkou pro poznání krás příhraničí z rakouské strany je 

možnost přepravy cestujících i jízdních kol za velmi výhodných cen ze 
Znojma nebo Šatova do rakouského Retzu. 

 

  

  

IINNFFOORRMMAACCEE  ZZ  MMÍÍSSTTNNÍÍ  KKNNIIHHOOVVNNYY 
 

PLETENÍ POMLÁZKY 

Znásobením spletených proutků má vrba předat životodárnou sílu 
tomu, kdo je jí šlehnut. 

15. dubna byla uspořádána v knihovně akce pro školáky „Pleteme 
pomlázku“. Přišlo 11 zájemců, děvčata se zúčastnila v početní převaze. 
Pod odborným vedením pana Petra Kratochvíla  se děti učily  splétat 
pomlázku ze 16 a z 8 proutků. Všichni si s nadšením odnášeli svá díla 
domů, aby se pochlubili rodičům. Poděkování patří panu Petru 
Kratochvílovi, který se již třetím rokem dětem věnoval.    
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SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ČTENÁŘSKÝ DENÍK 

IV. ročník soutěže probíhal v průběhu celého školního roku.  Přihlásilo  
se 58 dětí od 2. do 9. třídy. Každá třída byla hodnocena zvlášť. 
Vyhodnocení nejlepších čtenářských deníků se uskutečnilo začátkem 

června 2003. 
 
Výsledky soutěže: 
 
2.třída 3.třída 4.třída 
Jitka Gomolová Veronika Doubková Hana Šafránková 
Ilona Šafránková Vojtěch Novotný Nikola Šafránková   

Oldřiška Kubková Nikola Hadenová Ivana Pospíšilová  
       

5.třída 6.třída 7.třída 
Adéla Kincová Veronika Kadlecová Lenka Polláková 
Pavel Plucek Kamila Hromadová Kateřina Jeřábková 
Vendula Kubková Ladislava Kolářová Petr Železný  
 

8.třída  9.třída 
Petra Zuhlová Martina Mrkvičková  
Vladimíra Kudrová  
Barbora Novotná  
 
 

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ 
 
V měsíci červenci bude knihovna uzavřena z důvodu čerpání dovolené, 
a to od 14. do 24. července 2003. 

 

  

  

  

KKUULLTTUURRNNÍÍ  OOKKÉÉNNKKOO 
 
 

VVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍ  VVÝÝSSTTAAVVAA  

Od 11. dubna do 29. dubna byly vystaveny ve výloze Potraviny 
Šrámek rukodělné práce dětí a vranovských občanů s velikonoční 

tematikou. 
 

PPÁÁLLEENNÍÍ  ČČAARROODDĚĚJJNNIICC  
Poslední dubnový den byl ve znamení pálení čarodějnic. 

K rekreačnímu zařízení Klatovka se v 19°° hodin začaly slétat 
čarodějnice všech věkových kategorií na svých košťatech. Přilétly 

v hojném počtu. Vůdkyně čarodějnic přítomné seznámila s tradicí, která 
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se vztahuje k 30. dubnu. Byly vyhodnoceny tři nejkrásnější 

(nejošklivější) čarodějnice a za první místo si Verunka Karpíšková 
odnesla košťátko z vrbových proutků. Divákům i čarodějnicím hrála 
k tanci a poslechu kapela Melodie Třebíč. Zpěvem přítomné potěšila 

paní Miluše Dolejská. Opékaly se špekáčky na ohni a na tanečním 
parketu se tančilo až do pozdních nočních hodin. 

 
VRANOVSKÝ SLAVÍK – výběrové kolo 
V pátek 26.4. proběhlo v knihovně výběrové kolo. Bylo přihlášeno 72 

soutěžících ve třech kategoriích. Porota vybrala do finále z I. Kategorie 
8 soutěžících, z II. Kategorie 9 soutěžících a z III. Kategorie 4 soutěžící. 

  

DDEENN  MMAATTEEKK  
Podle kalendáře jsme druhou květnovou neděli oslavili Den matek. 

Kulturní komise ve spolupráci se ZŠ Vranov nad Dyjí připravila pro 
maminky, babičky, příbuzné a známé krátké vystoupení s malým 
pohoštěním v Zámeckém hotelu. Poděkování patří panu učiteli Durdovi, 
který se ochotně ujal moderování pořadu. 

 
 
VÝSLEDKY PĚVECKÉ SOUTĚŽE VRANOVSKÝ SLAVÍK  

 
I. KATEGORIE 

1. místo Daniel Kudr – Vranov n/D 

2. místo Leona Krupicová – Mašovice 
3. místo Tereza Veselá – Hostěradice 
 

II. KATEGORIE 
1. místo Silvie Spurná – Mašovice 
2. místo Lenka Polláková – Vranov n/D 
3. místo Zdenka Motáčková – Mašovice 

 
III. KATEGORIE 

1. místo Hana Jelínková – Znojmo 
2. místo Pavel Frind – Znojmo 
3. místo Mgr. Hana Slaná – Mašovice 

 
 

Cena sympatie –   I. kategorie Daniel Kudr  
     II. kategorie Zdenka Motáčková 
    III. kategorie Mgr. Hana Slaná 

(získala nejvíc hlasů od diváků) 
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DĚTSKÝ DEN NA KLATOVCE 

V sobotu 31. května připravili pořadatelé – RZ Klatovka ve spolupráci 
s SKP a kulturní komisí RO Vranov nad Dyjí pro děti bohatý program 
v areálu Ptačího vrchu. Soutěžního zápolení se zúčastnili nejen školáci, 

ale i jejich rodiče. Za skvělé výkony získaly děti sladkou odměnu, 
limonádu a zmrzlinu. Kromě pořadatelů se sponzorsky podílela na této 
akci rovněž restaurace U Vodnáře. Poděkování patří všem 
spoluobčanům, kteří pomohli při přípravě a zdárném průběhu oslavy 
Dne dětí. 
 
 

VRANOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2003 (XXI. ROČNÍK) 
 
ZÁMECKÉ NOKTURNO – čtvrtek 3.7.2003  
Kostýmovaná procházka áriemi z oper Wolfganga Amadea  Mozarta KOUZELNÁ FLÉTNA, 

FIGAROVA SVATBA a DON GIOVANNI v podání členů opery Národního divadla v Praze LIANY 

SOMIČOVÉ, BARBORY POLÁŠKOVÉ, KATEŘINY ZELENÉ a JANA RŮŽIČKY. Klavírní doprovod 

dirigent orchestru ND PŘEMYSL CHARVÁT. Místo – hudební salon zámku.  
Zahájení v 19,30 hodin. Vstupné 90,- Kč, děti do 10 let 50,- Kč 

                                      
VEČER DUCHOVNÍ HUDBY A POEZIE - úterý 8.7.2003  
- z děl H. I. Biebra, J. S. Bacha, B. Bridela, A. Dvořáka, J. Zahradníčka, B. Reyneka, M. 

Procházkové a C. Franeka. Účinkuje Brněnské komorní trio – Milan ŘEHÁK(zpěv), Jiří 

Besperát  (housle), ŠárKa Besperátová  (klavír) a dále Radovan LUKAVSKÝ(umělecký 

přednes). Místo – hudební salon zámku. 

Zahájení v 19,30 hodin. Vstupné 90,- Kč, děti do 10 let 50,- Kč. 

 
VARHANNÍ  HUDBA  TŘÍ  EPOCH – čtvrtek 10.7.2003 
Koncert renesanční, barokní a klasicistní hudby 16., 17., a 18. století. Účinkuje skladatel a 

přední moravský interpret světské i duchovní varhanní hry Martin JAKUBÍČEK.  

Místo – zámecká kaple. Zahájení v 19,30 hodin. Vstupné 90,- Kč, děti do 10 let 50,- Kč. 
                                                 

ŽALMAN  a spol. - čtvrtek 17.7.2003  
Koncert Pavla Žalmana Lohonky – legendárního  folkového zpěváka a kytaristy a jeho 

doprovodné skupiny. Místo – první nádvoří  zámku. Zahájení v 19,30 hodin. 

Vstupné 90,- Kč, děti do 10 let 50,- Kč. 
 

POCTA EDITH PIAF – úterý 22.7.2003 
Písně o  lidské radosti, bolesti, smutku a životní opravdovosti  v podání významné české 

šansoniérky  Marty Balejové. Atmosféru pařížských bulvárů dokresluje hudba jazzového 

pianisty  Milana Dvořáka a umělecký přednes herečky LIBUŠE ŠVORMOVÉ. Místo – hudební 

salon zámku. Zahájení v 19,30 hodin. Vstupné 90,- Kč, děti do 10 let 50,- Kč.  

 
CIMBAL CLASSIC – středa 30.7.2003  
Folkový koncert originální kapely cimbalisty Dalibora Štrunce vycházející z tradic komorní 

hudby a moravského folklóru. Místo – první nádvoří zámku.  
Zahájení v 19,30 hodin. Vstupné 90,- Kč, děti do 10 let  50,- Kč. 

                           
ZPÍVÁNÍ S PAROHÁČI - středa 6.8.2003  
Koncert známé znojemské kapely, jejíž repertoár tvoří country, folk a trampské písně. 

První nádvoří zámku. Zahájení v 19,30 hodin. Vstupné 90,- Kč, děti do 10 let 50,- Kč.          
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FRANTIŠEK NEDVĚD s doprovod. kapelou DRUHÉ PODÁNÍ - úterý 12.8.2003 
Koncert populárního zpěváka, plný písní, vlídného slova a pohody spojený s prezentací 

nového CD.  Místo – první nádvoří zámku. Vstupné90,- Kč, děti do 10 let 50,-Kč. 

                          
POUTNÍCI – čtvrtek 14.8.2003  
Koncert jedné z nejpopulárnějších skupin hrající country a bluegrass. Místo – první 

nádvoří zámku. Zahájení v 19,30 hodin. Vstupné 90,- Kč, děti do 10  let 50,- Kč. 
 

KYTICE ERBENOVÝCH BALAD - LITERÁRNĚ HUDEBNÍ FESTIVAL – 1. ČÁST 
úterý 19.8.2003 
Pořad připomíná v novém melodramatickém zpracování  150. výročí prvního vydání 

známých Erbenových textů, které se  staly  jednou ze základních hodnot českého 
písemnictví. Účinkuje dramatický umělec ALFRÉD STREJČEK a skladatel a přední sólista 

kytarové hry ŠTĚPÁN RAK. Místo – hudební salon zámku. Zahájení v 19,30 hodin. Vstupné  

90,- Kč, děti do 10 let 50,- Kč. 
 

MÁCHOVSKÉ NOKTURNO - LITERÁRNĚ HUDEBNÍ FESTIVAL – 2. ČÁST 
středa 20.8.2003  
Koncertní hold Karlu Hynkovi Máchovi s hudbou Štěpána Raka. V netradičním spojení 

hudby a slova účinkuje dramatický umělec ALFRÉD STREJČEK a přední sólista kytarové hry 

ŠTĚPÁN RAK. Místo – hudební salon zámku.  

Zahájení v 19,30 hodin.Vstupné 90,- Kč, děti do 10 let 50,- Kč. 

 
 „DVĚ A DVĚ JSOU TŘI“ – úterý 26.8.2003  
(Ne)matematická divadelní kratochvíle o pěti obrazech, čtyřech mezihrách, prologu a 

epilogu pro dvě herečky, jednoho herce a množinu diváků. Účinkují členové souboru 

Městského divadla  ve Znojmě.  Představení trvá POUZE 45 MINUT!!  Místo – první nádvoří 
zámku. Zahájení v 19,30 hodin. Vstupné 50,- Kč, děti do 10 let 30,- Kč. 
                          

VRANOVSKÝ SLAVÍK – sobota 30.8.2003  
Přehlídka vítězů amatérské pěvecké soutěže. Místo – první nádvoří zámku.  

Zahájení v 19,30 hodin. Vstupné 30,- Kč, děti do 10 let 20,- Kč. 
 

 
 

  

ZZEE  ŠŠKKOOLLNNÍÍCCHH  LLAAVVIICC 
 
 

RREEOORRGGAANNIIZZAACCEE  ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  ŠŠKKOOLLYY  VVEE  VVRRAANNOOVVĚĚ  NNAADD  DDYYJJÍÍ  
Celostátní problém – úbytek žáků – se dotkl také Základní školy  

ve Vranově nad Dyjí. 
I zde v letošním školním roce klesl počet žáků pod stanovený 

minimální průměr ve třídě, což je 17 žáků. Po dohodě se zřizovatelem 
školy – Obcí Vranov nad Dyjí – vedení školy přikročilo k nutným, 
nevyhnutelným opatřením – spojování nižších ročníků. Od příštího 
školního roku 2003/04 se tedy budou společně učit žáci 2. a 3. ročníku 
a rovněž žáci 4. a 5. ročníku. Vedení školy se neobává zhoršení kvality 

vyučování, neboť v obou spojených třídách budou vyučovat kvalitní 
zkušení pedagogové. Naopak pro žáky může být spojení s vyšším 
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ročníkem přínosem, protože mohou čerpat vědomosti určené pro své 

starší spolužáky, ti starší si zase učivo zopakují. 
V rámci úsporných opatření se přestěhují žáci 1. stupně z horní 

budovy č. 301 ke svým starším spolužákům do budovy č. 157, horní 

budova se tak uvolní a může být dočasně využita pro jiné účely,  
např. kancelářské prostory, rukodělná výroba atd. 

Pokud se zvýší počet dětí, třídy se opět rozdělí na devět ročníků. 

  

SSTTAALLOO  SSEE  
V pátek 25.4. proběhlo výběrové kolo již tradiční pěvecké soutěže 

Vranovský slavík.  

Žáci naší školy Daniel Kudr, Lenka Polláková a Lenka Kolmanová 
postoupili do květnového finále, kde D. Kudr zvítězil v nejmladší 

kategorii a L. Polláková  obsadila 2. místo v kategorii 6.- 9. třída. 
 

Naše škola se zapojila do celostátní soutěže "Já a můj způsob 
života". Soutěž, kterou vyhlásilo občanské sdružení Rodiče proti 
drogám, byla určena dětem ve věku 12 až 15 let. 

Program byl tematicky rozdělen takto: 
 - zdravý životní styl 
 - mezilidské vztahy (rodina, vrstevníci) 
 - média a společnost 
   Formy zpracování témat: 
 - literární (lit. práce, báseň) 

 - výtvarná (kresba, reklamní plakát) 
 - umělecká (námět krátkého televizního filmu, soubor fotografií) 

 
Výsledky školního kola: 
1. místo 

  Lenka Kolmanová - literární práce na téma Zdravý životní styl 
  Petra Zuhlová - výtvarná práce na téma Zdravý životní styl 

  Jana Krčálová - literární práce na téma Mezilidské vztahy 
  Lenka Polláková - výtvarná práce na téma Mezilidské vztahy 
 
   Čestné uznání získali: 
  Michaela Bauerová - výtvarná práce na téma Zdravý životní styl 

  Martina Mrkvičková - literární práce na téma Mezilidské vztahy 
 

   Pochvalný list získali: 
  Lenka Virglerová - literární práce na téma Zdravý životní styl 
  David Hromada - literární práce na téma Zdravý životní styl 
  Kamila Miklátková - literární práce na téma Mezilidské vztahy 
  Veronika Kadlecová - literární práce na téma Média a společnost 
 

 



 13 

Ve čtvrtek 8.května uspořádala naše škola turistickou vycházku na 

Hardeggskou vyhlídku. Během cesty se hrály "kuličky". Hlavní 
vítězkou se stala Tereza Mynaříková ze 3. třídy.  

Do cíle dorazilo všech 19 účastníků. 

 
Ve středu 14. května v 16.30 se uskutečnil v budově 1. stupně 

koncert, na kterém vystoupili žáci a učitelé naší školy. 
Kromě písniček, hry na flétnu a klávesové nástroje vystoupení 

zpestřily i dva veselé tance. Celá akce vyvrcholila společným zpěvem 
písně Jaromíra Nohavici  "Metro pro krtky". 

 ( Své umění většina účinkujících předvedla už o tři dny dříve v 

Zámeckém hotelu na vystoupení ke Dni matek.)  

  

  

  

SSPPOORRTT  VVEE  ŠŠKKOOLLEE 
 
   Školní florbalový turnaj - 26.5.2003  

   Mladší kategorie 

      HHCC  PPlleecchhoovvkkyy  --  EElleekkttrrááččccii      00  ::  55  

      ŠŠppuunnttii  --  HHCC  PPooppeellnniiccee      11  ::  44  

      HHCC  PPlleecchhoovvkkyy  --  ŠŠppuunnttii      33  ::  22  

      EElleekkttrrááččccii  --  HHCC  PPooppeellnniiccee    44  ::  00  

      HHCC  PPlleecchhoovvkkyy  --  HHCC  PPooppeellnniiccee      11  ::  66  

      EElleekkttrrááččccii  --  ŠŠppuunnttii      55  ::  00 
   Pořadí body vstřelené branky umístění 
   Elektráčci 6 14 1. 
   HC Popelnice  4 10 2. 
   HC Plechovky  2 4 3. 
   Špunti  0 3 4. 
          

   Starší kategorie 
   Kohouti - HC Podmýčtí medvědi      33  ::  44 
   HC Podmýčtí medvědi - Excavations       00  ::  1122 
   Kohouti - Excavations       22  ::  88 
   Pořadí body vstřelené branky umístění 

   Excavations  4 20 1. 
   HC Podmýčtí medvědi  2 4 2. 

   Kohouti  0 5 3. 
 

Soupisky družstev 
Elektráčci HC Popelnice HC Plechovky Špunti 
T. Altenburger V. Jankůj P. Kratochvíl M. Moravčík 
D. Kudr J. Bartoš L. Krčál Z. Bekárek 

Z. Watzinger M. Karásek T. Stibora V. Bekárek 
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Excavations HC Podmýčtí medvědi Kohouti 

F. Moravčík M. Soukup L. Altenburger 
P. Jelínek L. Orlíček Z. Matula 
L. Chrásta M. Virgler P. Hotař 

P. Železný K. Zedník  
 
Jízda zručnosti (4.ročník) - 29.5.2003 

  
I. kategorie  
(1.a 2.ročník) 

II. kategorie  
(3.a 4.ročník) 

III. kategorie 
(starší) 

1.místo Jitka Chaloupková Zb. Watzinger Viktor Raška 
2.místo Kamil Toman Vojtěch Ludvík   

3.místo Tereza Polláková Luboš Mynařík   
 

(více informací na www.zs.vranovnd.indos.cz) 
 

  

  

  

  

SSKKPP  VVRRAANNOOVV  NNAADD  DDYYJJÍÍ  

  

  
V průběhu jarní části okresní soutěže OFS žáků a mužů v kopané 

sehráli fotbalisté Vranova jednotlivá utkání dle rozpisu. O konečných 

výsledcích bude podána informace již v příštím vydání zpravodaje. 
 
Na počátku května se podařilo dokončit antukový povrch tenisového 

kurtu. Tento je k dispozici pro všechny zájemce za poplatek  
80 Kč / hod, kontakt na správce: p. Vlastimil Baláš, tel. 724 289 670, 
515 296 131. 

 

Pro veřejnost je rovněž k dispozici posilovna v areálu SKP  
za poplatek 30,-Kč / hod. 

 
Dne 28. června 2003 se uskuteční otevření nově zatravněného 

fotbalového hřiště v areálu SKP. 

V 15.OO sehraje fotbalové utkání naše žákovské mužstvo  s muž-
stvem žáků Vratěnína, od 17.OO nastoupí muži Vranova proti 

fotbalovému klubu FC Adamov. Ve večerních hodinách čeká vítěze  
i poražené posezení u táborového ohně. Srdečně zveme příznivce 
kopané. 

                                                                      VVýýkkoonnnnýý  vvýýbboorr  SSKKPP  
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VETERINÁRNÍ  OKÉNKO   
 
ZAKLÍŠTĚNÍ  PSŮ A KOČEK 

Zaklíštění patří mezi nejčastější parazitární onemocnění psů i koček 
sezónního charakteru v našich klimatických podmínkách. Výskyt těchto 
zevních cizopasníků - klíšťat – je nejvýraznější od dubna do října a 
zpravidla kulminuje v květnu a září. Ke stále stoupající frekvenci 
napadání domácích zvířat přispívají enormně teplé jarní měsíce 
v posledních letech a dá se předpokládat, že tomu tak bude i ve 
vranovské lokalitě v nejbližším období. 

Klíště obecné, tvořící zhruba 90% populace klíšťat v České republice, 
se vyskytuje v listnatých a smíšených lesích ponejvíce na křovinách a 

vysokých bylinách do výšky asi 60 cm. Všechna jeho vývojová stadia se 
živí krví hostitelů a zvláště samička může zvětšit svůj tělní objem po 
nasátí několikanásobně. Oplozená samička může naklást 600-1000 
vajíček a celý vývoj tohoto parazita trvá rok i déle. 

Při pohybu zvířat zaklíštěnými porosty se tito cizopasníci přichytí na 

srst a  urychleně vyhledají vhodné místo k přisátí. V místě přichycení 
vyvolávají místní zánětlivou reakci a při masivním napadení hostitele 
mohou jedem vylučovaným slinnými žlázami způsobit až ochrnutí, u 
drobnějších zvířat i příznaky chudokrevnosti. Nešetrně odstraňovaná 
klíšťata s odtržením hlavičky zanechávají v místě přichycení kožní 
novotvary. Jejich hlavní nebezpečí pro domácí zvířata (obdobně jako u 

lidí) však spočívá v možnosti přenosu virových, bakteriálních i 
parazitárních infekcí. V našich podmínkách se jedná zejména o lymskou  
boreliózu a virový zánět mozku a mozkových plen. 

U psů i koček jsou nejčastěji klíšťata přichycena v místech s jemnou 
pokožkou-spodina krku, břicho, uši, nos a okolí očí. Zvířata v počátku 
reagují na přisátí alergickou reakcí s obvyklým svěděním a následným 
škrábáním. Nedezinfikované ranky často podléhají hnisavému procesu a 

v neposlední řadě mohou být místem proniknutí nebezpečných původců 
do těla zvířete s následným vznikem celkového onemocnění některou 
z výše zmíněných chorob. 

V období maximálního výskytu klíšťat lze majitelům zvířat doporučit 
pečlivou prohlídku a vyčesání srsti k odstranění nepřisátých parazitů. Již 

přisátými klíšťaty je vhodné pohybovat s citem všemi směry, poté 
opatrně vyjmout a dezinfikovat místo přichycení. Nedoporučuje se 

klíšťata potírat olejem, lihem apod., protože nejvyšší možnost infekce 
nežádoucími mikroorganizmy je před jeho úhynem. Naopak včasné 
odstranění výrazně snižuje riziko infekce, k přenosu dochází zpravidla 
až za 24-48 hodin při maximálním nasátí krví hostitele. Například 
k infekci zvířete lymskou boreliózou dojde zpravidla až třetí den po 
přisátí, neboť původce onemocnění se musí nejprve aktivovat železem 

z nasáté krve. V zájmu ochrany vlastního zdraví při manipulaci 
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s klíšťaty je vhodné použít ochranné jemné rukavice a klíště po 

vyjmutí nerozmačkávat  (raději spálit), abychom omezili riziko 
vlastní infekce drobnými oděrkami v kůži apod. Riziko nakažení 
člověka spočívá v tom, že původce lymské boreliózy se nachází ve velké 

míře v konečném úseku trávicí trubice parazita. K nakažení lidí 
nepříjemnými onemocněními může přispívat právě skutečnost, že psi a 
kočky jsou často v úzkém kontaktu s lidmi přímo v jejich domácnostech 
a tím, že klíště přenesou do blízkosti člověka, mohou způsobit infikování 
majitele i jeho rodinných příslušníků. 

Jak tedy účinně ochránit své zvíře proti těmto parazitům? 
 

1/ Repelentní přípravky vyráběné pro lidskou ochranu : 
    -vzhledem k tomu, že nejsou určeny pro použití u zvířat, skrývají 

riziko nežádoucích alergických projevů, či otrav zejména v souvislosti 
s olizováním srsti zvířaty. Žádný z nich neposkytuje delší ochranu. 

 
2/ Preventivní spreje a pudry-Arpalit, Bio-Kill, Bolfo zásyp apod. 
    -cenově přístupné, ale poskytující pouze možnost okamžitého 

zbavení parazitů na kůži zvířete s krátkou dobou ochranného účinku, 
zpravidla 1-2 týdny. Řada zvířat nesnese syčení spreje! 

 
3/ Antiparazitární obojek KILLTIX : 
    - vhodný k použití u psů s kratší a ne příliš hustou srstí. Porézní 

pryž obojku obsahuje účinnou látku zabíjející klíšťata při styku s ní. Tato 

látka se při pohybu zvířete otěrem o srst uvolňuje z pórů obojku a 
dopadá na celé tělo. Působí po dobu celé klíšťové sezóny – 7 měsíců. 
Není optimální pro použití u zvířat chovaných přímo v bytech s malými 
dětmi. 

 
4/ FRONTLINE spray : 
   -mechanický rozprašovač účinné látky vyžadující hluboké zapravení 

do srsti zvířete, minimálně toxický pro okolí. Po 24 hodinách od ošetření 
zvířete účinkuje po dobu 4 týdnů u koček a 5-ti týdnů u psů. Klíšťata 
jsou zabíjena při pokusu o sání stykem s účinnou látkou deponovanou 
v tukových buňkách kůže. Majitel tedy může na zvířeti klíště nalézt, 
avšak zpravidla již mrtvé, které odpadá do tří dnů po uchycení. 

 
5/ SPOT-ON přípravky – FRONTLINE,TIGUVON : 

   -velmi pohodlné pro aplikaci na zvíře formou vymáčknutí pipety 
s účinnou látkou na kůži v oblasti hřbetu (mezi lopatky). V případě 
Frontline obdoba se sprejovou formou, u Tiguvonu doba účinku 3 týdny. 
Tyto přípravky upřednostní právě majitelé zvířat chovaných v bytě 
z důvodů minimálních negativních účinků na lidské zdraví. Zvířata  
nejsou stresována naprosto jednoduchou aplikací. 

 Váš veterinární lékař vám jistě rád doporučí nejvhodnější obranu. 
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NNEEMMOOVVIITTÉÉ  PPAAMMÁÁTTKKYY  VVRRAANNOOVVAA  NNAADD  DDYYJJÍÍ  
 
Církevní památky 

 
Kaple sv. Ondřeje (v areálu farního kostela). 

Rotunda s apsidou, zaklenutá kupolí a zastřešená 
nízkou kuželovitou stříškou s lucernou. Hodnotná 
pozdně románská stavba z první poloviny 13. 
století. Na fasádě barokní malba otisku Kristovy 
tváře na tzv. Veroničině roušce (Veraikon) 

pocházející asi z poloviny 18. století. V podzemním 
podlaží, do kterého je dnes vstup zazděn a 

zasypán, kostnice zaplněná v několika vrstvách lebkami. V okolí kaple 
se rozkládal hřbitov, v němž se přestalo pohřbívat někdy na přelomu 
19. a 20. století – pomníky se převážely na nový hřbitov ještě 
v třicátých letech. 

 

  

  

PPOOVVĚĚSSTTII  ZZ  VVRRAANNOOVVSSKKAA  

  

  
OO  kkrráálloovvnněě  vviill  

(pověst vztahující se k Felicitině studánce) 
 

V údolí pod vranovským hradem, se jednou u čistého pramene lesní 
vody usídlila spolu se svými družkami královna vil Felicie. Lidé si 
vyprávěli o její kráse a zázračné moci, ale jen málokomu se ji podařilo 
uvidět. 

Na hradě žil udatný rytíř s manželkou a dvěma dětmi. Ty se jednou 
zatoulaly trochu dál od domova – až přišly ke studánce. Tu se před nimi 
objevila postava zlatovlasé víly v bílém splývavém rouše a s diamantem 

na čele. Jak se děti ulekly! Felicie se na ně vlídně usmála, polaskala je a 
ukázala jim zpáteční cestu. Slíbila při tom, že bude nad nimi bdít a 

ochraňovat je. 
Zanedlouho nato se otec obou dětí –  vranovský hradní pán – vydal 

na lov. Při honbě za poraněným jelenem se dostal až k novému sídlu 
královny vil. Vtom se před ním objevila Felicie a se zachmuřenou tváří 
mu přikázala, aby lesní zvěř, která je pod její ochranou, už dál nelovil. 

Rytíř se podivil, ale uposlechl. 
Nelitoval. Jeho život plynul od těch dob hladce a ve spokojenosti, bez 

nouze a zármutku. Až jednoho dne byl pozván k znojemskému knížeti 
na rytířský turnaj. Víla ho varovala, aby s sebou nebral svou ženu, že jí 
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hrozí velké nebezpečí. On ale na její dobrou  radu nedal. Zpět se pak 

vrátil sám, jeho manželka se během lovu zřítila do propasti.  
Jak pomoci dětem? Zoufalý rytíř vyhledal královnu vil a ta na jeho 

prosbu slíbila matku nahradit. Vymínila si však, že každý den se 

západem slunce vranovský hrad opustí, aby se na chvíli vrátila do své 
říše. Rytíř  jí musel přísahat, že v noci zůstane vždy na hradě a že po ní 
nebude pátrat.  

Svůj slib plnil dlouho, až jednoho večera nedokázal ukrotit zvědavost 
a tajně se vydal za odcházející vílou. Vynořila se mu z mlh nad 
pramenem, jak ve středu svých družek tančí. Dosud nikdy nebyl její 
krásou tak uchvácen. Neodolal a v roztoužení vykřikl její jméno.  

Rázem všechny víly zmizely. Zůstala jen královna. Se slzami v očích 
se obrátila k rytíři a pravila: „Štěstí od nás odešlo. Už se k tobě nemohu 

vrátit. Zlíbej za mě svoje děti a starej se o ně pečlivě“. Pak se 
rozplynula. 

Nikdy ji už nespatřil. Čas pak položil na hlubokou ránu milosrdnou 
dlaň. Děti dorostly, založily si vlastní rodiny a na vílu se zvolna 
zapomínalo. Pán vranovského hradu však nezapomněl nikdy, ještě na 

smrtelném loži šeptal její jméno. A nejmladší z jeho dětí, dcera nazvaná 
po víle – matce Felicie, pak nad pramenem v údolí postavila kapličku, 
kterou nechala ozdobit postavami tančících nymf.   

 
Poznámka 
Popud ke vzniku této pověsti daly rozsáhlé úpravy romantického a 

esteticky působivého braitavského  údolí pod zámkem, které byly 
provedeny na počátku 19. století z iniciativy Felicie z Mniszku rozené 
Siekierzyńské, matky Stanislava Mniszka. S realitou vzniku Felicitiny 
studánky, v údolí v této době postavené, však samozřejmě nemá 
krásná víla Felicie nic společného. Příběh názorně dokumentuje vnitřní 
strukturu a vznik pověsti jeho prozaického žánru, vycházejícího z lidové 
slovesnosti a mísícího konkrétní události a konkrétní prostředí   s 

neskutečnými, fantazijními prvky.  
 

  

  

NNĚĚCCOO  PPRROO  BBYYSSTTRRÉÉ  HHLLAAVVYY 

 
Hádanky 

1. Co dělá osel, když na něj svítí slunce? 
2. Patří to tobě a přece to druzí používají více než ty. 
3. Která nemoc se v Čechách a na Moravě nikdy nevyskytla? 
4. Jiné šatí, sama je nahá. 
5. Čím mladší, tím větší – čím starší, tím menší. 
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Zápalkové hlavolamy 

 
 
 

 
 
 
 
 

1. Z deseti zápalek si sestavte 
letící holubičku.  

  Zkuste přeložit tři zápalky tak, 
abyste změnili směr jejího letu. 

2. Přemístěním čtyř zápalek  
utvořte dva čtverce. 

  
(Řešení hádanek i sirkových hlavolamů najdete na konci této stránky.) 

  

  

  

ŠŠPPEETTKKAA  HHUUMMOORRUU 
 

Vtipy 
"Dobrý den, to je rádio? Já jsem dneska našla peněženku. A bylo v ni 

sto tisíc korun. A 340 marek. A 108 dolarů. A byl tam i lísteček s 
adresou. Miloš Novák, Koněvova 8, Praha 10.“ 

„A vy mu chcete ty peníze vrátit. Jste opravdu šlechet… .“ 
„Ne, ne, to opravdu ne, ale zahrajte mu prosím písničku...". 
 
Potkají se dva dědci, baví se o všem možném a najednou ten jeden 

povídá: "Člověče, Ferenc, já mám hrozný problémy se spaním, ne a ne 
usnout."  

"Tak to dělej jako já. Já počítám do tří a pak už tutově usnu."  

"Fakt, jo? Jen do tří?"  
"No, někdy teda i do půl čtvrtý..." 

_________________________________________________________ 
 

Řešení  

 
Hádanky: 
1. stín, 2. tvé jméno, 3. mořská, 4. jehla, 5. svíčka. 

 
 

Hlavolamy: 
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KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  AAKKCCÍÍ 
 
 

 Červen  

28.6. Otevření fotbalového hřiště str.14 

 Červenec  

3.7. Zámecké nokturno, Mozartovy opery str.10 

8.7. Večer duchovní komorní hudby a poezie str.10 

10.7. Varhanní koncert str.10 

17.7. Koncert folkové hudby Žalman a spol. str.10 

22.7. Pocta Edit Piaf str.10 

30.7. Cimbal Classic - koncert str.10 

 Srpen  

6.8. Koncert country skupiny Paroháči str.10 

12.8. František Nedvěd – folkový koncert str.11 

14.8. Poutníci – folkový koncert str.11 

16.8. 
Vranovské posvícení 

 

17.8.  

19.8. 
Literárně hudební festival 

str.11 

20.8. str.11 

26.8. „Dvě a dvě jsou tři“ – Jihomoravské divadlo Znojmo str.11 

30.8. Vranovský slavík – přehlídka vítězů pěvecké soutěže str.11 
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