Informační čtvrtletník

3/2003

SLOVO ÚVODEM
Třetí číslo Vranovského zpravodaje Vám předkládáme v říjnu, a tak se
nabízí nazvat ho podzimním. Po loňských povodních nás letos potkalo
suché, slunečné léto a kromě zemědělců přivítala většina lidí tuto
„změnu“ s povděkem. Po rozpačitém začátku července se Vranov nad
Dyjí i břehy přehrady zaplnily rekreanty. Stálost počasí a rekordní
teploty prodloužily rekreační sezónu až do začátku září.
Ubytovatelé, hostinští i hoteliéři byli spokojeni a nezbývá než si přát,
aby část získaných tržeb investovali do zkvalitnění a rozšíření nabídky.
Pro ty občany, kteří se cestovním ruchem přímo nezabývají, nastala po
sezóně úleva. Hromadná (či živelná) rekreace totiž často dost nešetrně
terorizuje blízké i široké okolí. Přes léto mají dny skutečně dvacet čtyři
hodin, řada provozoven nerespektuje noční klid či zavírací hodinu. A tak
dochází ke konfliktům, jedni se baví a druzí trpí, jedni dělají nepořádek
a druzí uklízejí. Logicky si pokládáme otázku, zda je to normální a kdo
vlastně selhává – zda provozovatel, policie či obec. Názor, že rekreant
přináší peníze, a tedy si musíme nechat leccos líbit, asi neobstojí. Ve
světě se stále častěji mluví o tzv. šetrném (jemném) turismu, který je
lidmi vyhledávaný. Při tomto pojetí rekreace se lidé vzájemně
respektují, jsou šetrní ke svému okolí, k přírodě. Snad by to byla i
cesta, jak přesvědčit Správu Národního parku Podyjí, že člověk patří do
přírody a že se v ní umí chovat. To Správa státního zámku Vranov nad
Dyjí nám již řadu let úspěšně dokazuje, že lze po návštěvníkovi
vyžadovat slušné chování, aniž by ho to odradilo od prohlídky památek.
I když to zatím není samozřejmost a stojí to moc sil. A tak je tu naštěstí
podzim, čas, který alespoň některým dovolí trochu přibrzdit,
rozhlédnout a zamyslet se. A třeba si přečíst Vranovský zpravodaj…
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC CHYSTÁ NOVOU VYHLÁŠKU O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
Dne 1. ledna 2004 nabývá účinnosti Zákon č. 229/2003 Sb., kterým
se mění zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů. V důsledku toho obec Vranov nad Dyjí připravuje
novou obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.
Změny se budou týkat těchto poplatků: ze psů, za lázeňský a
rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného,
z ubytovací kapacity a obecných ustanovení vyhlášky.
Poplatníkem poplatku ze psů je nově držitel psa bez ohledu na to, zda
je také jeho vlastníkem. Držitelem je fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území ČR. Poplatek
bude placen ze psů starších tří měsíců. Novelou zákona o místních
poplatcích byla zvýšena maximální sazba poplatku z 1000 Kč na 1500
Kč ročně za jednoho psa. Sazba poplatku za psy, kdy poplatníkem jsou
osoby pobírající invalidní, starobní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod,
který je jejich jediným zdrojem příjmu, může činit až 200 Kč.
Poplatníkem poplatku za lázeňský a rekreační pobyt je ubytovaný a
plátcem tohoto poplatku je ubytovatel. Ubytovateli se ukládá povinnost
vést evidenční knihu ubytovaných, která musí být vedena v písemné
podobě a zapisuje se do ní doba ubytování, účel pobytu, jméno,
příjmení, adresa místa trvalého bydliště v ČR i v zahraničí a číslo
občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které bylo
ubytování poskytnuto. Ze zaznamenaných údajů musí být určeno,
zda se na ubytovaného vztahuje osvobození z důvodu věku.
Do evidenční knihy se bude zaznamenávat také důvod pobytu, který je
kritériem pro určení, zda je ubytovaný povinen platit poplatek. Tyto
zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční
knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního
zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zákonem
č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů ve znění pozdějších
předpisů.
Maximální sazba poplatku z ubytovací kapacity se mění ze 2 Kč
na 4 Kč za každé využité lůžko a den.
Poplatek za užívání veřejného prostranství lze nově vybírat za zvláštní
užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací a umístění dočasných staveb.
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní
nebo reklamní akce sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně
vstupného obsažena. Za vstupné je považována každá platba,
která je podmínkou pro účast na akci.
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V obecných ustanoveních se nově umožňuje správci poplatků zvýšit
včas nezaplacený poplatek nebo jeho včas nezaplacenou část až
na jejich trojnásobek místo původní poloviny. Ke zmírnění či
prominutí poplatku se nově vyžaduje, aby o ně poplatník písemně
požádal.
ČÍSTÍRNA ODPADNÍCH VOD A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
V současné době probíhají jednání mezi obcí a Svazkem obcí
Vodovody a kanalizace Znojemsko ve věci převodu ČOV a kanalizace.
Převod se uskuteční k 1.1. 2004 a bude mu předcházet řada
technických úprav této stavby. Po tomto termínu bude ČOV a splašková
kanalizace ve správě VAS a.s. V této souvislosti Vás upozorňujeme na
rizika spojená s nelegálním připojením objektů na splaškovou
kanalizaci.
ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Od letošního roku se obec rozhodla provádět zimní údržbu místních
komunikací ve vlastní režii. Traktor se zařízením pro tuto činnost má
na starosti pan Vladimír Kasal, zaměstnanec obce. Současně provádíme
příležitostnou nákladní dopravu traktorem s vlečkou pro občany a
ostatní zájemce ve Vranově nad Dyjí.
POMOHOU DOTACE?
V roce 2004 chceme provést řadu akcí především stavebního
charakteru, které si vyžádají značné finanční prostředky. Jedná se
o opravu kuchyně a jídelny v mateřské škole, celkovou opravu střechy a
fasády na domě obecního úřadu na Náměstí (čp. 21), rozsáhlou opravu
veřejného osvětlení, úpravu zeleně na Náměstí, opravu poškozených
chodníků. Objekt zdravotního střediska je v havarijním stavu a opravu
již nelze odkládat. Většina zastupitelů si tento stav a potřebu oprav
uvědomuje a při projednávání rozpočtu na r. 2004 tak budou moci
zodpovědně rozhodnout o prioritách na příští rok. Na většinu uvedených
akcí jsme požádali o přidělení dotace z programu obnovy venkova.
Nezbývá, než si přát, aby alespoň části našich projektů bylo vyhověno.
SPLÁCENÍ DLUHU
V roce 2003 jsme se zaměřili na snížení dluhu obce vůči bankám a
dodavatelům. Především splácení půjčky od Sparkasse Retz bylo
nepříjemným břemenem, neboť úroková sazba 8 % dohodnutá v roce
1994 jako výhodná se v dnešních podmínkách (úroky kolem 4%) stala
nepříjemnou zátěží. V září se podařilo zbytek dluhu ve výši
1 800 000,- Kč splatit. Na dluh Moravskému Plynostavu ve výši 1 mil.Kč
jsme vyjednali úrok 3,5 %. V současné době je splaceno 500 000 Kč,
do konce roku 2003 tak zbývá splatit ještě polovina dluhu.
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SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
V období od 27. října do 3. listopadu 2003 bude na prostranství
před prodejnou masny umístěn kontejner na shromáždění velkoobjemového odpadu.
Do této kategorie odpadů patří veškerý odpad kromě nebezpečného
odpadu a železného šrotu.
Příklad: podlahové krytiny, matrace, textil, nábytek, dřevo, keramické
předměty apod.
Je výslovně zakázáno provádět skládku mimo stanovený
termín a kontejner !!!
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Na základě podkladů od firmy A.S.A. EKO Znojmo s.r.o. (skutečné
náklady na svoz bez zneškodnění odpadu za rok 2002) bude stanovena
nová výše poplatku za komunální odpad pro rok 2004.
Poplatek bude zveřejněn v podobě nové obecně závazné vyhlášky
obce Vranov nad Dyjí o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a bude opět splatný ve dvou splátkách
k 28.2.2004 a k 30.8.2004.
Občané, jejichž nemovitosti se nenacházejí na trase svozu
komunálního odpadu, mohou využívat kromě kontejnerů na tříděný
odpad i plechové kontejnery na netříděný odpad, popřípadě lze zakoupit
od firmy A.S.A. EKO Znojmo s.r.o. (i prostřednictvím posádky vozu)
označené pytle na odpad. Stále ovšem platí povinnost uhradit poplatek
za komunální odpad obci.
Zakoupení těchto pytlů doporučujeme i podnikatelům, jejichž
množství odpadu z podnikatelské činnosti nedosahuje minimálního
smluvního počtu vyvezených popelnic.
OBČANSKÝ PRŮKAZ
Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své
jméno, příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky,
jakož i další údaje v ní zapsané podle zákona.
Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má
trvalý pobyt na území České republiky.
V současné době je vydáván nový občanský průkaz se strojově
čitelnými údaji v tištěné podobě. Od 1. ledna 2005 budou mít tento
doklad totožnosti všichni občané ČR. V průběhu roku 2004 budou
všechny ostatní OP průběžně vyměňovány za nové. (I těm občanům,
kteří mají v OP uvedenu platnost bez omezení).
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K vyhotovení OP předkládáte pouze 1 barevnou fotografii (v případě,
že máte dosud platný OP a nehlásíte jeho ztrátu).
K vydání 1. občanského průkazu pro občana, který dovršil 15-ti let,
předkládáte :
1 barevnou fotografii
rodný list
cestovní pas (pokud dítě nevlastní CP, je nutné prostřednictvím
obecního úřadu žádat o osvědčení o státním občanství a k tomu je
třeba: - oddací list rodičů
- občanský průkaz jednoho z rodičů)
V každém případě je vhodné, aby se s dítětem dostavil jeden z rodičů.
KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
V současné době řada občanů provádí v souvislosti s podzimním
úklidem zahrad a okolí svých domů kácení dřevin.
Aby nedocházelo k porušování zákona č. 114/92 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, poskytujeme Vám informace, jak postupovat.
Dřeviny je nutné chránit a zákon je zde uplatňován bez ohledu na to,
jestli se jedná o dřeviny vysázené člověkem nebo přirozeně rozšířené
(tzv. nálet) a bez ohledu na to, jsou-li dřeviny ovocné, okrasné, či jiné.
Ke kácení těchto dřevin je nezbytné povolení obce, na jejímž
katastru dřevina roste. To se vydává ve správním řízení. Žádosti
o povolení ke kácení se předkládají na tiskopise, který je k dispozici
na obecním úřadě u paní Marty Miklíkové, pověřené touto agendou.
Řízení o povolení ke kácení dřevin je současně i řízením o uložení
náhradní výsadby. Ta může být uložena spolu s následnou péčí
o vysazované dřeviny na nezbytnou dobu, nejvýše však na dobu pěti
let.
O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku,
na kterém dřevina roste, nebo jeho nájemce s doloženým souhlasem
vlastníka. Má-li pozemek více spoluvlastníků, musí být k žádosti
připojen jejich jednoznačný souhlas se záměrem dřevinu pokácet.
Bez povolení může pokácet dřevinu pouze fyzická osoba, která je
vlastníkem a současně i uživatelem pozemku, na němž dřevina roste, a
to pouze v případě, že se jedná o strom do velikosti obvodu kmene
do 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo o keřové porosty
o souvislé ploše do 40 m2. V tomto případě se o povolení ke kácení
nežádá ani se neoznamuje. Toto zvýhodnění se netýká právnických
osob.
Uvedený režim lze však uplatnit pouze v případě, že se na pozemek,
na němž dřevina roste, nebo přímo na ni, nevztahuje jiný ochranný
režim, např. přírodní rezervace, přírodní památka, významný krajinný
prvek, chráněný strom, památný strom.
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Vzhledem k tomu, že téměř celá obec Vranov nad Dyjí je
v ochranném pásmu Národního parku Podyjí, je nutné povolení
ke kácení dřevin vždy. Pokud budete mít pochybnosti, zda povolení
potřebujete, raději se vždy obraťte s dotazem na obecní úřad.
Předejdete tak nepříjemnostem, které Vám mohou vzniknout
(přestupkové řízení, vysoké pokuty).
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
V současné době zajišťují základní dopravní obslužnost pro naši obec
dva dopravci – ČAS – Service a.s. a Znojemská dopravní společnost –
Psota s.r.o.
Tento stav není projevem zvýšeného zájmu o zákazníka. Je to
důsledek složitého a dosud neuzavřeného procesu přidělování dotací
za zajištění základní dopravní obslužnosti. Celou situaci podrobně
mapovaly regionální noviny. Pro nás je důležité, že od 1.9. 2003
Znojemská dopravní společnost vyhověla našim požadavkům a rozšířila
počet linek, jak směrem do Znojma, tak i směrem do Podhradí nad Dyjí.
Společnost ČAS – Service připravuje změny jízdního řádu od 15.12.
2003.
POLICIE ČR - OKRESNÍ ŘEDITELSTVÍ ZNOJMO
Na ochraně veřejného pořádku se v našem bydlišti podílejí policisté
z Obvodního oddělení Vranov nad Dyjí. Chrání bezpečnost osob a
majetku. Dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Plní
úkoly v řízení o přestupcích a trestním řízení. Jsou připraveni vám
kdykoli poradit nebo pomoci. Máte možnost je navštívit osobně
na adrese ul. 8. května čp. 155 ve Vranově nad Dyjí nebo kontaktovat
telefonicky na čísle 515 296 333. Naši obec má jako svůj okrsek
přidělen policejní inspektor nstržm. Radek Kourek.
Můžete se na něj obrátit, pokud potřebujete poradit, pomoci nebo jej
chcete upozornit na problémy, o kterých by policie měla vědět a řešit
je.
JIHOMORAVSKÁ ENERGETIKA
V měsících lednu, únoru a březnu budou provádět pracovníci JME, a.s.
v katastru naší obce pravidelnou kontrolu energetických zařízení.
Součástí této kontroly je i provedení okleštění, případně odstranění
dřevin, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz energetického
zařízení, které neodstranili vlastníci nemovitostí. Je tedy výhodné, aby
si vlastníci nemovitostí provedli okleštění dřevin v měsíci prosinci tak,
aby v případech, kdy není možné při oklešťování dodržet bezpečné
vzdálenosti, mohli požádat pracovníky JME, a.s. o vypnutí zařízení, nebo
aby okleštění provedli pracovníci JME, a.s. v rámci kontrol v prvním
čtvrtletí roku sami.
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Každý, kdo oklešťuje stromoví rostoucí v blízkosti energetického
zařízení, je povinen dodržovat bezpečnostní pravidla, která jsou
nedílnou součástí této výzvy.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
SPOLEČENSKÝ VÝZNAM TURISTICKÉHO INF. CENTRA
TIC je nejdůležitějším článkem praktické propagace města, obce a
okolního regionu i celého státu s ekonomickým přínosem. Jeho úkolem
je zdarma poskytnout návštěvníkovi všechny důležité informace a
navázat s ním lidsky přívětivý kontakt, aby byl při pobytu spokojen, aby
jeho pobyt byl co nejdelší, aby v regionu využil co nejvíce služeb a aby
se do něj i opakovaně vracel.
TIC ve Vranově nad Dyjí bylo zpřístupněno veřejnosti v červnu roku
2001 za podpory svazku 21 obcí Vranovska (Vranov nad Dyjí, Vratěnín,
Štítary, Šumná, Podhradí nad Dyjí, Bítov, Stálky, Šafov, Uherčice,
Vysočany, Oslnovice, Chvalatice, Podmýče, Starý Petřín, Onšov, Lesná,
Lančov, Zblovice, Korolupy, Zálesí, Lubnice).
ŠETŘENÍ ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVNOSTI JIŽNÍ MORAVY
V souladu s koncepcí rozvoje cestovního ruchu zadal Krajský úřad
Jihomoravského kraje anketní šetření profilu návštěvníků turistického
regionu jižní Morava. Účelem šetření bylo získat informace o názorech
turistů na pobyt v regionu, o přáních a potřebách v průběhu dovolené.
Výsledky šetření budou využity pro zlepšení kvality turistických služeb,
resp. pro zlepšení turistické nabídky regionu jižní Morava.
Toto šetření bylo anonymní a naše turistické centrum mělo za úkol
zajistit vyplnění dotazníků od 200 turistů včetně zahraničních.
Dalším sledováním byla denní návštěvnost turistů. Výsledkem je níže
uvedená tabulka.
PRŮMĚRNÁ NÁVŠTĚVNOST V TIC VRANOV NAD DYJÍ
V MĚSÍCÍCH ČERVEN AŽ ZÁŘÍ ROKU 2003
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III. LETNÍ SEZÓNA ROKU 2003 NA TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU VE VRANOVĚ NAD DYJÍ
Nejčastějšími návštěvníky byli turisté z Prahy a severní Moravy.
Z cizinců se objevili převážně turisté z Rakouska a Německa, ale také
Poláci, Španělé, Angličané a Američané.
Nejčastější dotazy:
zda je v obci bankomat, informace o státním zámku, cykloturistické trasy, dopravní spojení, kvalita vody v přehradě, kulturní a
sportovní akce
MAPA VRANOVA – PLÁN OBCE VRANOV NAD DYJÍ
Obec Vranov nad Dyjí ve spolupráci s reklamní agenturou Bravissimo
ze Znojma a některými provozovateli ubytovacích a restauračních
zařízení vytvořila turistickou mapu s fotografickým katalogem hotelů,
penzionů a restaurací.
Na jedné straně je vyobrazen plánek obce, součástí je přehrada a
obec Onšov.
Jsou zde zakresleny ulice, zastavěné plochy, lesy (NP Podyjí), chodníky,
cesty, vrstevnice, skalní útvary, parkoviště, čerpací stanice,……
dále lékárna, policie, pošta, autoservis, restaurace, penziony, hotely,
ubytování v soukromí, rekreační zařízení, památky, turistické
značené trasy, místní turistické značení, cyklotrasy apod….
Na druhé straně mapy jsou vyobrazeny barevné fotografie
ubytovacích a restauračních zařízení s upřesněním poskytovaných
služeb a kontaktů.


Mapu bude možno získat v turistickém informačním centru
ve Vranově nad Dyjí, Náměstí 47, PSČ 671 03;  +420 515 296 285
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INFORMACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
INTERNET O PRÁZDNINÁCH
V období prázdnin a dovolených využívali služeb knihovny nejen
místní obyvatelé, ale i letní hosté, kteří přijeli do Vranova nad Dyjí
na dovolenou a za odpočinkem. Letos poprvé měli možnost využít i
dalších nabízených služeb, a to zpřístupnění internetu veřejnosti.
Během prázdnin využilo těchto služeb 60 návštěvníků z různých oblastí
naší republiky, ale i návštěvníci ze zahraničí, dokonce i návštěvníci
z Mexika a USA.
NABÍDKA NOVÝCH KNIH
Knihovna má zapůjčeno 250 knih z výměnných fondů Městské
knihovny Znojmo. Jedná se o nové knihy a je možno si tyto knihy
v knihovně ve Vranově nad Dyjí zapůjčit.
NAUČNÁ LITERATURA
Encyklopedie veteránů
Chuťovky Petra Novotného
Bonsaje
Co jíst,když…
Péče o pokojové květiny
Největší vzdušné bitvy
ROMÁNY
Cook,R.
Devátá,I.
Wood,B.
MacBain,E.
Truscot,P.
Parker,R.
Small, B.
Smith,W.
Smith,W.

Válečníci starověku
Savci

Planeta Interterra
Rodinný podnik
Posvátné místo
Beznadějný případ
Kursk
Výpalné
Vzpomínka na lásku
Pobřeží v plamenech
Na život a na smrt

Evangelisti,V.
Lawton,J.
King,S.
Steel,D.
Thomas,G.
Wilson,Ch.
Smith,W.
Thomas,G.
Javořická,V.

MLÁDEŽ - NAUČNÁ
Velká kniha malého školáka
České země za posledních Přemyslovců

Nostradamus
Zlo z Kremlu
Christina
Svatba
Bezbožná ikona
Přímá hra
Andělé pláčí
Bezbožná ikona
Srdce hladová

Péče o koně
Začínáme jezdit na koni

MLÁDEŽ - BELETRIE
Suchl J.
Alan a já
Smetanová,J.
E-mailová láska
Komendová,J. Klíč od ráje
Filipová,Irena
Zamilované léto
Šímová,K.
Hanka v tanečních Cromptonová,R. Jirkův perný den
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KULTURNÍ OKÉNKO
VRANOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Letošní XXI. ročník Vranovského kulturního léta proběhl v měsících
červenci a srpnu a představil se ve 14 samostatných večerech. Kulturní
akce navštívilo celkem 1 459 osob. Náklady dosáhly částky
256 000,- Kč, tržby ze vstupného představují 118 000,- Kč.
S financováním celé akce pomohl Jihomoravský kraj (40 000,- Kč) a
sponzoři JMP a.s., S-MORAVA leasing, VZP Znojmo, Sklářské stroje
Znojmo, Duky a.s.
Významný podíl na úspěchu kulturního léta má Správa státního
zámku Vranov nad Dyjí.
VRANOVSKÝ SLAVÍK
Poslední akce Vranovského kulturního léta se uskutečnila v sobotu
30.8.2003 na vranovském zámku. Na programu byla přehlídka vítězů
amatérské pěvecké soutěže Vranovský slavík, jehož finále proběhlo už
v květnu. I přes nepřízeň počasí měl celý koncert velký úspěch, o čemž
všechny přesvědčil dlouhotrvající závěrečný potlesk zaplněného
hlediště.

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
STÁVKA
Školní rok 2003/2004 byl na naší škole zahájen v úterý 2. září 2003.
V pondělí 1. září zaměstnanci školy vstoupili do jednodenní stávky
z důvodu neplnění slibů vlády ČR.
CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ "JÁ A MŮJ ZPŮSOB ŽIVOTA“
Ve druhém kole získali ocenění tito žáci:
Petra Zuhlová, Lenka Polláková, Michaela Bauerová
- výherci ve výtvarné soutěži
Lenka Kolmanová, Jana Krčálová, Martina Mrkvičková
- výherci v literární soutěži
Soutěž vyhlásilo občanské sdružení Rodiče proti drogám pro školní rok
2002/2003 a byla určena dětem ve věku 12 až 15 let.
KOMPLEXNÍ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE
Na škole byl zahájen Komplexní program primární prevence sociálně
patologických jevů s cílem tyto jevy minimalizovat a zároveň rozvíjet a
podporovat zájem žáků o zdravý styl života. Jedná se o organizování a
zabezpečování prožitkových programů a besed přizpůsobených cílové
skupině účastníků (cyklus, kterým projdou postupně všichni žáci).
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V rámci primární prevence se žáci 9. ročníku zúčastnili projektu
Říkáme NE!, který navazuje na celostátní soutěž "Já a můj způsob
života". Organizačně jej zajišťuje ZŠ Vídeňská, ZŠ Vranov nad Dyjí a ZŠ
Jaroslavice. Součástí projektu jsou různé soutěže, sportovní akce,
vystoupení Občanského sdružení proti drogám a Den proti drogám
s vernisáží výstavy s protidrogovou tematikou a vyhlášení výsledků
soutěží (24. října 2003).
Ve Vranově se 3. října uskutečnila beseda členů Občanského sdružení
proti drogám s žáky naší školy a ve čtvrtek 2. října jízda na kole do
vrchu, kde v konkurenci 44 závodníků obsadil Libor Pop velmi pěkné
4. a Lenka Virglerová 5.místo.

(Libor Pop při své úspěšné jízdě do vrchu)
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ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Od 1. října 2003 zahájily na vranovské ZŠ činnost následující
zájmové kroužky: hra na flétnu, sportovní, výtvarný, hudební, florbal,
volejbal, angličtina, šití, pěvecký, počítačový, logopedický, dyslektický,
literárně-dramatický, rybářský, matematický, jazyka českého, zábavná
matematika, aerobik. Některé kroužky pracují ve více skupinách. Do
mimoškolní práce s dětmi se zapojili všichni učitelé ZŠ Vranov nad Dyjí.
VRANOVSKÁ DRAKIÁDA
V sobotu 11. října 2003 se na pláži Vranovské přehrady uskutečnil už
6. ročník Vranovské drakiády. Až na slunečné počasí čekaly účastníky
takřka ideální podmínky.
Výsledky:
Majitelé nejšikovnějšího draka: Pavel Kratochvíl, Iva a Adam Benešovi
Majitelka nejodvážnějšího draka: Hana Cuperová, Petra Zuhlová
Majitelka nejveselejšího draka: Tereza Poláková
Majitel nejstrašidelnějšího draka: Marek Mynařík

(účastníci 6.ročníku Vranovské drakiády)
(více informací na www.zs.vranovnd.indos.cz)
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SKP VRANOV NAD DYJÍ
FOTBALOVÉ ZÁPASY MUŽI SKP SK. IV.A
1. kolo neděle 10.8.2003
Přímětice B – Vranov
2. kolo neděle
3. kolo neděle
4. kolo neděle
5. kolo neděle
6. kolo neděle
7. kolo sobota
8. kolo neděle
9. kolo neděle
10. kolo neděle

4:2 (1:2)
2X Soukup
17.8.2003
Vranov – Křepice
0:2 (0:1)
24.8.2003
Hl.Mašůvky – Vranov
4:0 (1:0)
31.8.2003
Vranov – Slatina
6:3 (3:1)
2x Soukup, 2x Růžička, Jančuška, Okoš David
7. 9.2003
Suchohrdly – Vranov
2:2 (1:1)
14. 9.2003
Vranov – Blížkovice B
1:3 (0:1)
Soukup
20. 9.2003
Štítary B – Vranov
3:2(0:1)
Jurčík, Jeřábek
28. 9.2003
Vranov – Hostim
0:8(0:4)
5.10.2003
Únanov – Vranov
(odloženo)
12.10.2003
Chvalovice – Vranov
3:0

Bude se hrát:
11. kolo neděle 19.10.2003 v 15:00 Vranov – Pavlice (žáci 13.00)
12. kolo neděle 26.10.2003 ve 14:00 Šatov B – Vranov
13. kolo neděle 2.11.2003 ve 13:30 Vranov – Dobšice B

(Mužstvo žáků - SKP Vranov nad Dyjí)
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FOTBALOVÉ ZÁPASY ŽÁCI – OKRESNÍ SOUTĚŽ SKUPINA „A“
MRAMOTICE – VRANOV
BLÍŽKOVICE – VRANOV
VRANOV – OLEKSOVICE
PRÁČE – VRANOV
VRANOV – BANTICE
MR ZNOJMO – VRANOV
VRANOV – MIKULOVICE

9:1
8:0
5:2
5:1
2:2
1:7
0:8

ZVEME TÍMTO ŠIKOVNÉ CHLAPCE I DÍVKY VE VĚKU OD 8 LET, KTEŘÍ
BY CHTĚLI REPREZENTOVAT VRANOV NAD DYJÍ V KOPANÉ, ABY PŘIŠLI
MEZI NÁS. TRÉNINK JE VŽDY VE ČTVRTEK OD 16 HOD. NA HŘIŠTI.

SKP CVIČENÍ – ŽENY
Jako každoročně bylo v měsíci září zahájeno cvičení žen. Scházíme se
2x týdně – pondělí a čtvrtek v 18.30 hodin v tělocvičně základní školy.
Cvičíme cca 1 hodinu se zaměřením na protažení a posilování, zdravotní
cvičení na páteř a klouby, jednoduché cviky z jógy a cvičení s míčem.
Máte-li zájem, přijďte mezi nás.
Marie Prodělalová
cvičitelka

DALŠÍ INFORMACE
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ – CLARY SE PŘEDSTAVUJE
Po slavnostním otevření Stezky Heleny Mniszkové v květnu tohoto
roku se vranovští občané brzy dočkají zpřístupnění další naučné stezky
vranovským lesoparkem, tentokrát však na protějších svazích řeky
Dyje.
Takzvaná Claryho stezka spojuje obec Vranov nad Dyjí s přehradní
nádrží, a to po původní trase zbudované Klubem českých turistů
v meziválečné době. První úsek stezky začíná u farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie, pokračuje k Mniszkovu kříži na hůrce nad
obcí, míjí serpentinu s barokní Kaplí výběrčího daní. Od ní pak
pokračuje směrem na Onšovský vrch s téměř neznámou Kumpovou
kapličkou (tento úsek je již vybudován), prochází obcí Onšov, odbočuje
ke Claryho kříži a posléze vyúsťuje v Granátové zátoce u pěší lávky přes
Švýcarskou zátoku.
Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že stezka bude spojovat dosud
oficiálně nepřístupná místa, z historického i přírodního hlediska nicméně
velice pozoruhodná: ať už máme na mysli celou řadu stavebních
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památek lemujících trasu, tak i např. spoustu výhledů do malebného
okolí Vranova či bývalá kulometná hnízda vybudovaná pro ochranu
přehradní hráze v průběhu druhé světové války. Milovníci přírodních
krás zajisté ocení pohled na NP Podyjí z neobvyklého úhlu.
Celý projekt je dílem členů Občanského sdružení Clary, založeného
počátkem letošního roku z iniciativy průvodců a brigádníků vranovského
zámku. Tato skupina mladých lidí z celé republiky podlehla při častých
toulkách okolím kouzlu místního zámeckého lesoparku a rozhodla se
věnovat svůj volný čas ochraně, zpřístupňování a rozvoji přírodního a
kulturního bohatství zdejšího kraje. Tímto navazují na činnost bývalého
vranovského Okrašlovacího spolku, který působil na Vranovsku
na přelomu 19. a 20. století.
Přestože se s oficiálním otevřením stezky počítá až na jaře příštího
roku, přípravné práce jsou v plném proudu. Doposud se spolku podařilo
obnovit původní vinutou stezku na Mniszkův kříž, vytvořit novou pěšinu
od Kaple výběrčího ke Kumpově kapli, upravit její okolí a výhledy.
Všechny tyto akce byly provedeny formou dobrovolných brigád ve
spolupráci s Národním památkovým ústavem (PhDr. Jan Kozdas a
správce zámku Karel Janíček) a Správou NP Podyjí, která přislíbila
jednak zajištění obnovy některých památkových objektů na trase stezky
a jednak podporu a pomoc při jejím dokončování. Stezka by měla být
ve finále opatřena značením KČT (modrá značka), odpočívadly a
informačními tabulemi.
Členem sdružení Clary se může stát každý, kdo má chuť se přičinit
na zkrášlení okolí svého bydliště. Podrobnější informace získáte např.
na internetových stránkách www.clary.wz.cz
Zdatní jedinci si mohou část nové stezky projít už nyní, neboť i tím
napomůžou jejímu udržování.

(Pohled od Claryho kříže na Vranovskou přehradu)

16

NEMOVITÉ PAMÁTKY VRANOVA NAD DYJÍ
Církevní památky
Kaple sv. Heleny (v Zadních Hamrech), drobná, v půdorysu
protažená jednolodní stavba, pořízená v roce 1815 Helenou z Mniszku,
vysvěcená v roce 1816, empir. V roce 1899 likvidována malá věžovitá
zvonička vyrůstající z hřebenu její střechy a přistavěna dnešní věž.
Interiér s valenou klenbou, velký presbytář se záklenkem. Movité
vybavení nevýznamné (kříž, kamenná menza, naivizující obraz
sv. Heleny z 19. století). Jediná sakrální stavba v osadě Zadní Hamry.
Kaple Panny Marie Ochranitelky
(v lese za statkem v blízkosti tzv. hraběnčiny louky). Podélná
plochostropá stavba s otevřeným sloupovým portikem nesoucím kladí,
nad nímž byl v trojúhelníkovém štítě ještě v první polovině 20. století
čitelný
nápis
„Maria
Schutz“.
Založena
v devadesátých letech 18. století Josefem
Hilgartnerem z Lilienbornu jako chrámek
zasvěcený antické bohyni Dianě (DianaTempel),
interiér – podle dobových zpráv – zdobily sochy
postav z antického bájesloví. Helenou z Mniszku
byla kaple nově vybavena a zasvěcena Panně
Marii, a to zřejmě někdy v druhé čtvrtině 19.
století. Památka pozdně klasicizujícího výrazu a
formy.

POVĚSTI Z VRANOVSKA

NAD POHANSKÝM OBĚTIŠTĚM
(pověst vztahující se ke kapli Panny Marie Ochranitelky)
Nad krajinu se vyhoupl úplněk. Prostranství na mýtině se zaplnilo
muži a ženami tvrdých rysů, do nichž se boj o život vepsal hlubokými
rýhami. Tato noc byla obzvlášť důležitá, protože divoké cizí kmeny
postupovaly do kraje a bohové měli být velkou obětí usmířeni a
požádáni o přispění a ochranu.
Nad plochým obětním kamenem se rozhořela vysoká vatra a šlehala,
spolu s prosbami shromážděných, k půlnoční obloze. Vtom rozťal
vysoký hlas hluk ostatních a nastalo hluboké ticho. K praskajícímu ohni
přistoupil vysoký muž. Jeho ruka třímala meč, druhá držela za vlasy
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mladou klopýtající oběť. Jako na povel shromáždění pokleklo
na udusanou zem a zadívalo se k oltáři. Vzývalo bohy, kterým obětuje
v nejbližší chvíli život a tělo nejkrásnější dívky kmene.
Meč zasvištěl. „Bohové tak chtěli…“, zvolal vykonavatel. Za chvíli les
znovu objal postavy, aby je dovedl temnotou k osadě, a mýtina osiřela.
Nad obětištěm dal pak o mnoho let později postavit vranovský pán
kapli zasvěcenou Panně Marii. Jen sloupoví z dob starých Řeků a
Římanů postavené kolem ní dodnes připomíná, že toto místo dříve
náleželo pohanům a jejich obětem.
Poznámka
Pohanské obětiště – na místě, kde byla kaple Panny Marie
Ochranitelky postavena, nebylo. Pověst však mohla být inspirována
původní funkcí této stavby z konce 18. století, byla totiž zařízena jako
napodobenina antického (pohanského) Dianina chrámku. Její autory ale
mohla podnítit i existence plochého kamene zvláštního tvaru.

NĚCO PRO BYSTRÉ HLAVY
Hádanky
Do jakých sudů nelze nalít víno?
Co je ve středu PRAHY?
Kdy nemusí řidič dávat znamení, že chce zahnout doprava?
Čím je tomu více let, tím je to novější, čím je tomu méně let, tím je
to starší.
5. Ve mně tma, venku světlo, ve mně zima, venku teplo, ve mně
teplo, venku mráz, uhodne to někdo z vás?
1.
2.
3.
4.

Zápalkové hlavolamy

1. Z šesti zápalek dvě rozpulte.
Vaším úkolem je teď sestavit tři
stejně velké čtverce.

2. Vidíte čtyři stejné čtverce složené ze 13 zápalek. Přidejte jednu
sirku. Nyní složte sedm navzájem
stejných útvarů.

(Řešení hádanek i sirkových hlavolamů najdete na následující straně.)
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ŠPETKA HUMORU
Vtipy
Přijde chlap do obchodu a ptá se:
"Máte kostkový cukr"?
"Nemáme."
"Hm a nějakou jinou bonboniéru pro tchýni nemáte?"
Jde takhle pán kolem blázince a slyší:
"Tři-náct, tři-náct, tři-náct..." podívá se dovnitř mřížemi a jeden
z bláznů mu chrstne vodu do obličeje.
"Čtr-náct,čtr-náct,čtr-náct..."

Sedí chlap na veřejném záchodku a dílo ne a ne se podařit. Do
sousední kabinky někdo přijde a je slyšet dva charakteristické zvuky.
Chlap pronese: "Vám to teda krásně jde, to vám závidím!"
Odvedle: "Nemáte vůbec co. To první bylo do kalhot a to žbluňknutí,
to mi spadl do záchodu mobil!"
Potkají se v Himalájích dva Yettiové:
"Tak jsem ti asi včera zahlíd toho Messnera."
"Ty na něj taky věříš ???"
Ptá se lékařka svého pacienta:"Vidíte v těch brýlích lépe?"
"O moc lépe, pane doktore."
_________________________________________________________
Řešení
Hádanky: 1. do plných, 2. písmeno A, 3. když jde pěšky, 4. letopočet, 5. sklep.

Hlavolamy:
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