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Vranov bez zámku je jako zpravodaj bez čtenářů.
Věříme, že se vám jeho nová barevná podoba bude líbit a že
vás přinutí alespoň na chvíli se zastavit a třeba se i dozvědět
něco zajímavého o dění v našem městečku.
Za redakční radu Vranovského zpravodaje L. Durda
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AKTUALITY
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Poměrně častý dotaz médií a samozřejmě občanů se týká protipovodňových
opatření. Poslední povodně, které nás postihly na jaře a v létě minulého roku,
přiměly i Povodí Moravy, a.s. k větší aktivitě zabývat se touto problematikou u nás
ve Vranově nad Dyjí. Od začátku roku proběhlo několik jednání s generálním
ředitelem Povodí Moravy, a.s. a s vedoucími pracovníky úřadu Jihomoravského
kraje, včetně náměstka hejtmana. Vranov nad Dyjí je zařazen do první etapy
budování protipovodňových opatření. V současné době je situace taková, že do
konce března firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha zpracuje
„Studii proveditelnosti Vranov nad Dyjí – protipovodňová opatření“. Tato studie
bude stát více jak 112 000 Kč, přičemž 70% by mělo být kryto z rozpočtových
prostředků Jihomoravského kraje – dotační program na podporu tvorby projektů
protipovodňových opatření pro rok 2007. Předběžně tato studie počítá
s vybudováním ochranných kamenných zídek v Benátkách, Hamrech a dále
v místě vtoku potoka z Junáckého údolí do řeky Dyje. Zde by měly být vystaveny
zídky hlavně směrem k hrázi a částečně směrem k mostu. Dále se počítá
v některých místech s prohloubením koryta řeky (hlavně v úseku pod mostem) a
rozšířením řeky na konci Zadních Hamer (odbagrování navážky). Zpracovaná
studie se dá na posouzení ministerstvu zemědělství, které postoupí tuto studii
VUT Brno k odbornému vyjádření a dále je dle dohody vše na Povodí Moravy –
zajistit územní rozhodnutí a zpracovat projekt, včetně získání finančních
prostředků z ministerstva zemědělství. Až proběhnou všechna schvalovací řízení
a bude přesně známo o jaká konkrétní protipovodňová opatření se bude jednat,
budou občané pozváni na besedu na toto téma.
OPRAVA MOSTU
Díky příznivému počasí mohly být včas zahájeny práce na III. etapě průtahu
Vranovem. Na opravě mostu firma SWIETELSKY pracuje i o víkendech a přesně
dodržuje harmonogram stavebních prací. Do konce června by měl být most
průjezdný v obou směrech a do konce července by se měly provádět jen drobné
úpravy, které by neomezovaly nás občany ani turisty.
STAVBA KANALIZACE
Kanalizace v Junáckém údolí spěje k závěru. Byly provedeny tlakové a
kamerové zkoušky na hlavním řádu a nebyly zjištěny žádné závady. Zbývá udělat
posledních pět přípojek k rodinným domkům a provést úpravy poškozené
komunikace a přilehlých břehů.
V nejbližší době se firma Pelán přestěhuje do Hamer. Úplně přesný termín
v tuto chvíli nejsme schopni říci, protože záleží na počasí a dalších okolnostech,
kdy firma započne stavební práce. V každém případě budou občané bydlící v této
lokalitě v předstihu informováni. S firmou provádějící stavební práce budou
dohodnuta určitá pravidla tak, aby bydlící v Hamrech se mohli přizpůsobit a
reagovat na vzniklou situaci. Je třeba si uvědomit, že určité problémy vzniknou,
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protože komunikace je v daném místě úzká a průjezd během dne nebude vždy
možný. Z tohoto důvodu žádáme bydlící v této lokalitě o toleranci a pochopení.
BANKOMAT
Již delší dobu a prakticky na každé schůzi či besedě se hovoří o nutnosti zřídit
v našem městečku bankomat. V minulosti bylo jednáno s několika bankovními
ústavy, ale podmínky, za kterých by bankomat u nás instalovaly, byly tak finančně
nevýhodné, že se muselo od smlouvy ustoupit. Nakonec se podařilo uzavřít
smlouvu s firmou Pharro Praha CZ a.s. s tím, že doba nájmu je od 1.5. do
30.9.2007. Podle toho, jak se bankomat osvědčí, bude smlouva prodloužena,
nebo v horším případě nebude obnovena.
Bankomat bude umístěn na
Turistickém informačním centru a bude z něj možné vybírat pouze v pracovní
době otevření TIC.
DOPRAVNĚ - INFORMAČNÍ ZNAČENÍ
V současné době existují ve Vranově nad Dyjí dva systémy dopravně –
informačního značení. Cílem je ujednotit a zpřehlednit značení v naší obci a
z tohoto důvodu se přistoupilo na jednotný systém značení, který bude realizovat
firma Urbania – jih, s.r.o. Původní informační značení bude zrušeno a nahrazeno
novým.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 28. dubna 2007 budou pracovníci firmy ASA EKO Znojmo s.r.o. svážet
nebezpečný odpad.
Nebezpečný odpad přivezte na prostranství vlevo za mostem v době od 8.00 do
9.00 hodin.
Mezi nebezpečný odpad patří:
Barvy a ředidla (v plechovkách a lahvích), oleje, olejové filtry, čistící tkaniny od
olejů, prošlé léky, lepidla, autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, televizory,
ledničky, pneumatiky od osobních automobilů bez disků, staré agrochemické
postřiky a hnojiva.
Je důrazně zakázáno provádět skládku odpadu na prostranství mimo
uvedený datum a čas ! ! !
INFORMACE O VYDÁVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH LÍSTKŮ
Protože ještě stále někteří rybáři žádají vystavení rybářského lístku na našem
úřadě, opakujeme tyto informace:
Rybářské lístky se od 3.5.2004 vydávají na Městském úřadě ve Znojmě, odbor
životního prostředí, nám. Armády 1213/8, vždy v úřední dny (pondělí a středa) od
8.00 do 16.30 hod. V ostatní dny je potřeba se předem domluvit, protože je
možné, že pracovník bude na jednáních mimo budovu.
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INFORMACE PRO MAJITELE STUDNÍ
Odběr podzemní vody pro „domácnost“ (mytí, vaření, splachování, zalévání
zahrady, mytí auta, napájení zvířat) ze studny vybudované před 1. 1. 1955 se
považuje za povolený. Není tedy třeba žádat o žádné nové povolení. Není
podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydliště nebo
v místě rekreační chaty či chalupy.
Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1. 1. 1955 lze pouze na
základě platného povolení příslušného vodoprávního úřadu. V tomto případě je
nutné doložit i doklad o existenci (stavební povolení, kolaudace) studny. Pokud je
voda ze studny odebírána pro individuální potřebu domácnosti, povolení vydá
Vodoprávní úřad Vranov nad Dyjí. Pokud je voda ze studny odebírána pro
podnikatelské účely (např. penziony, obchody, dílny – živnostník, podnikatel), je
příslušným vodoprávním úřadem – Městský úřad Znojmo, odbor životního
prostředí, nám. Armády 8, Znojmo.
Pokud nebylo na studnu vybudovanou po 1.1. 1955 (stavba - vodní dílo) vydáno
stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, jedná se o tzv. „černou stavbu“ a je
nutné zažádat příslušný vodoprávní úřad o dodatečné povolení stavby a o
povolení k odběru podzemních vod.
Podrobnější informace Vám podá zdejší Vodoprávní úřad ve Vranově nad Dyjí,
telefon: 515 296 312 (mynarikova@ouvranov.cz nebo pisk@ouvranov.cz ).
K uvedené problematice byly zřízeny www stránky ministerstva zemědělství
(www.zanikpovoleni.cz), na nichž jsou uvedeny všechny potřebné informace
k dané problematice a bezplatná telefonní linka 800 101 197, kde je možné tyto
informace taktéž získat.
VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Držitelé řidičských průkazů vydaných v období od 1.6.1964 do 31.12.1993 jsou
povinni si je vyměnit do 31.12.2007. Aby se předešlo dlouhému čekání na
příslušném úřadu (MěÚ Znojmo na ulici Pražská), je doporučeno tuto výměnu
provést co možná nejdříve.
S sebou je třeba vzít:
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
Nový průkaz bude vystaven do 15 – 20 dní. Za výměnu se neplatí – je zdarma.
Více informací je možné získat na stránkách Ministerstva dopravy www.mdcr.cz .
NOVÝ ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 108/2006 SB.
S příchodem nového roku vstoupil v platnost nový zákon o sociálních službách.
Na toto téma proběhla 5. března v místní knihovně beseda s pracovníky
sociálních služeb Znojmo, na kterou byli pozváni vranovští senioři a rodiče
handicapovaných dětí. Nejčastější dotazy: žádost o příspěvek na péči o osobu
blízkou, Domovinka, Domy chráněného bydlení, volnočasové aktivity pro
handicapované děti apod. Adresář poskytovatelů sociálních služeb je k nahlédnutí
na OÚ a v místní knihovně.
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
REGIONTOUR 2007
Jako každým rokem se TIC Svazku obcí Vranovska prezentovalo na třináctém
ročníku veletrhu turistických možností v regionech České republiky Regiontour
2007, který si rok od roku získává lepší pověst a stále více příznivců v regionech
Česka, Slovenska a v poslední době i Polska. Ostatní země, respektive regiony
nebo města z Německa a Rakouska, jsou
tradičně zastoupeny na stáncích svých
českých, moravských a slezských partnerů.
Nicméně – zájem zahraničních cestovních
kanceláří a touroperátorů má znatelně
stoupající tendenci.
V prvních
dvou
dnech
určených
odborníkům prošlo branami výstaviště
14 684 návštěvníků, zahraničních bylo přes
tisíc a přijeli z 22 zemí.
Počet návštěvníků v dalších dvou dnech
určených pro veřejnost byl 21 316.
Návštěvnost u pultu Vranova a okolí byla opravdu velká, což je pro náš region
velice důležité. Poptávka po této lokalitě je stále více aktuální, mnoho návštěvníků
bylo nadšeno z obnovené lodní dopravy. Největší poptávka byla po možnostech
cykloturistiky v našem regionu. Dále se návštěvníci zajímali o kulturní akce,
pamětihodnosti a jako tradičně o ubytování.
Příští ročník veletrhů GO a Regiontour se uskuteční 10. – 13. ledna 2008.

INFORMACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
ZMĚNA POPLATKŮ V KNIHOVNĚ
Registrační roční poplatek
Dospělí
40,- Kč
Mládež do 18 let, studenti, učni
25,- Kč
Důchodci
30,- Kč
Děti do 15 let
15,- Kč
Jednorázový poplatek za využití služeb knihovny
10,- Kč
Přístup na internet
Na základě změny knihovního zákona (zák. č. 341/2006 Sb., kterým se mění
zák. č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačního služeb /knihovní zákon/, ve znění zák. č.1/2005
Sb.) a výkladu MK ČR k veřejnému internetu v knihovnách je použití internetu
bezplatné.
Občanům, kteří mají zájem o práci s počítačem a internetem, knihovna
nabízí prvotní zaškolení.

6

BŘEZEN MĚSÍC INTERNETU
V březnu, který je měsícem internetu, připravila knihovna pro své čtenáře různé
akce. Uvádíme např. amnestii upomínek, registraci nových čtenářů zdarma,
prvotní zaškolení „Práce s počítačem a internetem“ pro seniory, nezaměstnané,
ženy na mateřské dovolené a pro prvňáčky předávání čtenářských průkazů
netradičním způsobem.
ČERVENÁ KARKULKA NADĚLOVALA DĚTEM ČTENÁŘSKÉ PRŮKAZY
„Znáte tu pohádku o Červené
Karkulce?“ S těmito slovy vítala paní
knihovnice žáčky 1. ročníku ZŠ
Vranov nad Dyjí, kteří přišli společně
s paní učitelkou poprvé nahlédnout
do
tajů místní knihovny. Paní
Háblová dětem vysvětlila,
jakým
způsobem se knihy půjčují a jak
s půjčenou knihou zacházet. Naši
nejmenší školáčci ji za to odměnili
krásnou říkankou o číslech. Jako
z pohádky se objevila před dětmi
udýchaná Karkulka, která, jak všichni víme, utíkala před vlkem. Záměrně
popletenou pohádku pozorní prvňáčci upravili do původního znění. Červená
Karkulka s paní knihovnicí odměnily novopečené čtenáře čtenářskými průkazy a
jinými drobnostmi. Samozřejmě nechyběla ani sladká odměna.

KULTURNÍ OKÉNKO
OBECNÍ PLES
12. ledna zavítali příznivci společenských akcí na
Obecní ples do Zámeckého hotelu. K příjemné
pohodě přispěly kapely Habakuk Znojmo a Hamrla
Boys Brno. Program oživila několika vstupy taneční
škola Single ze Znojma. Náš dík patří všem
spoluobčanům a sponzorům za finanční a věcné
dary, které obohatily tombolu.

MASOPUST (10. 2. 2007)
Masopust je charakterizován hrami,
hojností jídla a pití, zábavou a
samozřejmě
průvodem
maškar.
O pohostinnosti našich spoluobčanů
svědčí fotografie
v kronice kulturní
komise. Letos se masopust vydařil,
protože
nechyběla
harmonika.
O hudební show se postarala paní
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Liduška Štanclová a Štěpán Lacina /Hradec Králové/. Díky panu Václavu
Trochtovi /gratis taxislužba/ všichni účastníci fašanku kolem čtvrté hodiny
odpolední ukončili pochůzku obcí v Hospůdce u pana Švaříčka, kde se
v příjemném prostředí zpívalo a tančilo při harmonice až do pozdního večera.
Pořadatelé děkují všem spoluobčanům za finanční dar, který činil 11 342 Kč.
Celý obnos byl použit na nákup cen do tomboly.
MASOPUSTNÍ MERENDA (17. 2. 2007)
O týden později se příznivci dobré zábavy
sešli opět v prostorách Zámeckého hotelu.
Merendy s bohatou tombolou patřily vždy
k oblíbeným a hojně navštěvovaným bálům
stejně jako desítky masek, potvrzujících
obdivuhodnou
fantazii
jejich
autorů.
Novinkou a příjemným zpestřením pro
všechny
přítomné
bylo
vystoupení
dospěláků s country tanci pod vedením
paní učitelky Dobešové. Hudební skupina
Duo Adrien bavila přes 160 účastníků skvělou muzikou s vtipnými průpovídkami
do ranních hodin. Pochováním basy skončilo období plesů a nespoutaného veselí.
JOSEFSKÁ ZÁBAVA 17. 3. 2007
Zejména pro Pepíky, Jožiny i
Josefky vyhrávala
Sileta
Hostěradice 17.3. od 20. hodiny v sále Zámeckého hotelu na
stejnojmenné taneční zábavě.
Držitel čtvrtého nejužívanějšího
jména v naší republice
si
vychutnal taneční sólo jako
jediný. Byl jím náš pravidelný
účastník kulturních akcí – Pepík Šalomon.
Pod vedením paní učitelky Ivany Dobešové se již podruhé představili veřejnosti
nadšení příznivci country tanců (viz. foto). Účinkující byli provázeni v průběhu
vystoupení spontánním potleskem. Otázkou zůstává, proč se podobných akcí,
pořádaných pro naše spoluobčany, účastní zpravidla málo Vranováků.
Připravuje se:
Velikonoční výstava – knihovna /březen - duben/
Vranovský slavík – výběrové kolo 20.4. knihovna
Pálení čarodějnic – 30. 4. Klatovka
Den matek – květen
Vranovský slavík - finále 19. 5.
Mezinárodní den dětí /spoluúčast s SKP/ – 2. 6.
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
I ve školních lavicích čas rychle utíká a máme tu zase jaro. To jsme důstojně
přivítali 21. března 2007 zapálením a utopením
Morany – představitelky zimy (na fotce), i když
nás ve skutečnosti letos zase tak moc netrápila.
O to více nás znepokojuje rekordní nejmenší
počet prvňáčků, po lednovém zápisu bude školu
navštěvovat od 1. září příštího školního roku
zřejmě pouze 5 dětí. Třídu tedy budou sdílet společně se současnými prvňáčky,
takže budou moci od budoucích „druháků“ leccos okoukat.
Se spojováním tříd už máme několikaleté zkušenosti, ve Vranově a okolí
zkrátka dětí zatím pořád ubývá. Jiné řešení není možné, samostatné ročníky by
znamenaly velkou finanční zátěž pro obec. Další školní rok by se situace měla
zlepšovat, pokud se nám mladé rodiny neodstěhují.
Po velkém úspěchu vánočních dílen, kdy školu navštívilo plno zvídavých a
šikovných dětí se svými rodiči a kdy po zhlédnutí krátkých vánočních programů
všichni pilně pracovali v pěti různých dílnách, jsme se rozhodli uspořádat další –
tentokrát dílny velikonoční (29.3.2007 v 16 hodin). Opět si budou moci děti a
rodiče a samozřejmě další návštěvníci – neboť škola je v tento den otevřená pro
všechny zájemce - zhotovit vlastní výrobky a ty si odnést k velikonočnímu
zkrášlení svého domova. Ke zdárnému průběhu vánočních dílen přispěli do
značné míry i žáci 9. třídy, kteří po celou dobu obětavě pomáhali a zasloužili si
velkou pochvalu. Určitě se budou podílet i na velikonočních dílnách.
Škola přispěje svými výrobky také na velikonoční výstavu v místní knihovně.
Od ledna proběhlo několik soutěží, někteří naši žáci reprezentovali školu i
v okresních kolech – v recitační soutěži na sebe upozornila Terezka Pospíšilová
ze 6. třídy, v dějepisné olympiádě zabodoval Jaroslav Šuráň z 8. třídy.
Díky novému projekčnímu zařízení, které jsme nedávno uvedli do provozu, se
nám podařilo zmodernizovat a zpříjemnit školní vyučování, pro žáky se stalo
daleko atraktivnějším a zajímavějším. Skýtá obrovské množství možností, vše se
ovládá přes počítač přímo na promítací stěně – od prostého procvičování látky,
výkladu učiva, nejrůznější prezentace až po promítání filmů. Na tomto místě
bychom chtěli poděkovat panu Jaroslavu Novotnému, který nám zhotovil k tomuto
zařízení velice rychle, kvalitně a levně promítací stěnu.
Pamatovali jsme také na údržbu školní budovy, proběhla nejnutnější
rekonstrukce střechy, výměna nadokapních střešních žlabů, vše v rámci
dostupných finančních možností z prostředků na provoz školy, kterých nemáme
nazbyt. Jen nejnutnější roční náklady na plyn, elektřinu a vodu činí ½ rozpočtu
školy na provoz. Proto škola musela přistoupit na neziskový pronájem tělocvičny –
pouze za náklady na otop, elektřinu, vodu a úklid nabízíme využití tělocvičny
v odpoledních a večerních hodinách za 100,- Kč na hodinu provozu.
V nejbližší době ještě plánujeme opravu kanalizace ve dvoře školy, ta by měla
být hotová do konce května. Rekonstrukce sociálního zařízení v hodnotě
1,5 mil. Kč zatím zůstává jen snem.
Ze školy vzešel také podnět pro aktivitu dospělých. Naše dvě paní učitelky
založily country soubor, který se začíná aktivně podílet na kulturním dění ve
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Vranově. V rekordním čase nacvičili program na předtančení a vystoupili již na
dvou tanečních zábavách. Tato aktivita působí radost nejen samotným členům
souboru, ale přinesla i zábavu všem zúčastněným. Tanečníkům patří náš obdiv,
poděkování a přání, aby neztratili elán a v začatém díle pokračovali. Soubor má
15 členů a další zájemci se hlásí.
Opět Vám nabízíme možnost zhlédnout fotografie z některých našich akcí na
vývěsce na Náměstí, další informace najdete na webových stránkách naší školy,
kde si můžete prohlédnout i první verzi školního vzdělávacího programu pro příští
školní rok (www.zsvranov.zde.cz).
Mgr. Zdeňka Černošková
ředitelka školy
Vítězové školního kola recitační soutěže (5.2.2007)

I. kategorie (1.- 3. ročník)
1. Iva Benešová /vlevo/
2. Hana Hanáková /uprostřed/
3. Nikola Spurná /vpravo/

II. kategorie (4.- 5. ročník)
1. Tereza Polláková /vlevo/
2. Marek Mynařík /uprostřed/
3. Dana Hromadíková /vpravo/

III. kategorie (6.- 7. ročník)
1. Lucie Sklenářová /vlevo/
2. Ondřej Zedek /uprostřed/
3. Tereza Pospíšilová /vpravo/

IV. kategorie (8.- 9. ročník)
1. Zbyněk Watzinger /uprostřed/
2. Nikola Šafránková /vlevo/
3. Marie Jankůjová /vpravo/
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SPORT VE ŠKOLE
Naši starší žáci zvítězili v letošním ročníku Šumenské florbalové ligy a obhájili
tak prvenství z loňského ročníku.
Skvělý výsledek korunovali celkovým prvním a třetím místem Tomáš
Altenburger a Pavel Plucek v soutěži střelců.
Starší kategorie
1. Blížkovice 1
2. Blížkovice 2
3. Vranov nad Dyjí
4. Šumná

BLÍŽKOVICE - 12.12.2006
1.
2.
3.
4.
2:3
3:9
7:0
3:2
3:8
3:2
9:3
8:3
14 : 20
0:7
2:3
02 : 14

body
2
4
6
0

branky
12
9
31
4

místo
3.
2.
1.
4.

Starší kategorie
1. Blížkovice 1
2. Blížkovice 2
3. Vranov nad Dyjí
4. Šumná

ŠUMNÁ - 23.1.2007
2.
3.
4.
8:1
3:4
15 : 00
1:8
4:3
8:4
4:3
3:4
9:0
00 : 15
4:8
0:9

body
4
4
4
0

branky
26
13
16
4

místo
1.
3.
2.
4.

Starší kategorie
1. Vranov nad Dyjí
2. Blížkovice 2
3. Blížkovice 1
4. Šumná (se nezúčastnila)

BLÍŽKOVICE - 27.2.2007
2.
3.
4.
8:1
5:5
5:0
1:8
3:6
5:0
5:5
6:3
5:0
0:5
0:5
0:5

body
5
2
5
0

branky
18
9
16
0

místo
1.
3.
2.
4.

Starší kategorie
1. Vranov nad Dyjí
2. Blížkovice 1
3. Blížkovice 2
4. Šumná

KONEČNÉ POŘADÍ DRUŽSTEV
body
15
11
10
0

1.

1.

Výsledky soutěže střelců
Pořadí jméno
Dr. góly
1. Altenburger Tomáš Vra 11 9
2. Prokeš Tomáš
Bli1 4 10
3. Plucek Pavel
Vra 9
3
4. Nechvátal Jiří
Bli2 2
5
5. Svoboda Milan
Bli1 2
6
6. Háp Ondřej
Bli1 3
3
6. Procházka Ondřej Bli1 1
5
8. Poláček Jakub
Vra 4
8. Šíp Jan
Bli2 3
3
8. Watzinger Zbyněk Vra 4
11. Pevný Vlastimil
Su
2
3
12. Sedláček Marek
Bli1 1
2
13. Jankůj Vojtěch
Vra 1
2
13. Samek Michal
Bli1 1
13. Tesař Michal
Bli2 3
16. Cihlář Marek
Su
1
1

4
6
5
2
1
1
2
2
1
2

celkem
24
20
17
9
8
7
7
6
6
6
5
4
3
3
3
2
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branky
65
54
31
8

Florbalisté děkují
p. Altenburgerové
p. Gomolové
p. Poláčkové
p. Altenburgerovi
p. Pluckovi
za pomoc při dopravě
na jednotlivé turnaje.

SKP VRANOV NAD DYJÍ
HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ V HOSTIMI
V sobotu 13.1. se vranovští žáci zúčastnili halového turnaje v kopané v Hostimi.
Za účasti mužstev okresního přeboru obsadili ve své skupině 2. místo. Do finále
postupovali pouze vítězové skupin.
Vranov – Únanov
Vranov – Blížkovice
Vranov – Šatov
Vranov - 1.SC Znojmo
SC Znojmo – Únanov
SC Znojmo – Blížkovice
SC Znojmo – Šatov
Šatov – Blížkovice
Šatov – Únanov
Únanov – Blížkovice
1.
2.
3.
4.
5.

1.SC Znojmo
Vranov
Šatov
Únanov
Blížkovice

6:2
4:1
5:5
2:11
5:0
10:0
14:1
2:4
3:2
6:2

4
2
1
1
1

0
1
1
0
0

0
1
2
3
3

40:3
17:19
11:25
10:16
7:22

12
7
4
3
3

Výsledky utkání okresní soutěže v kopané sk. IV. A - muži
14.3.

Dešná - Vranov

1:0 (1:0)

17.3.

St.Petřín - Vranov

5:0 (1:0)

Rozpis zápasů (jaro 2007)
OS. A žáci
12. kolo neděle 1.4. v 12.45
Vranov - Blížkovice
13. kolo neděle 8.4. v 13.45
Oleksovice - Vranov
14. kolo neděle 15.4.
volno
15. kolo neděle 22.4. v 14.15
Vranov - Přímětice
16. kolo neděle 29.4. v 14.15
Vranov - Práče
17. kolo neděle 6.5.v 14.15
Štítary - Vranov
18. kolo neděle 13.5.
volno
19. kolo sobota 20.5. v 14.15
Hatě - Vranov
20. kolo neděle 27.5. v 14.15
Vranov - Mramotice
21. kolo neděle 3.6. v 14.15
Hl.Mašůvky - Vranov
22. kolo neděle 10.6. v 14.15
Vranov - Lechovice
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IV. A muži
15. kolo neděle 1.4. v 15.00
16. kolo neděle 8.4.

Vranov - Gr.Mýto
volno

17. kolo neděle 15.4. v 16.00
18. kolo neděle 22.4. v 10.15

Vranov - Suchohrdly
Únanov "B" - Vranov

19. kolo neděle 29.4. v 16.30
20. kolo neděle 6.5. v 16.30

Vranov - Štítary"B"
Hostim - Vranov

21. kolo neděle 13.5. v 16.30
22. kolo neděla 20.5. v 16.30

Vranov - Slatina
Hl.Mašůvky - Vranov

23. kolo neděle 27.5. v 16.30
24. kolo neděle 3.6. v 10.15

Vranov - Chvalovice"B"
Olbramkostel - Vranov

25. kolo neděle 10.6. v 16.30
14. kolo sobota 17.6. v 10.15

Vranov - Pavlice"B"
Jevišovice"B" - Vranov

VETERINÁRNÍ OKÉNKO
KDYŽ SE PES (ZVÍŘE, ČILI VĚC ) ZATOULÁ ………………….. ?
Stává se, že čas od času může kdokoliv z nás potkat v ulicích, dnes již městyse
Vranova nad Dyjí, samostatně se pohybující zvíře bez evidentní, dohlédnutelné
přítomnosti majitele. Tato situace nejčastěji nastane z několika důvodů. Buďto se
rozhodne ze zvědavosti prozkoumat širší okolí, nežli je mu obvykle vymezené
teritorium v lidských obydlích, nebo je hnáno nejsilnějším přírodním pudem
k zachování živočišného druhu. Toto jsou svobodné volby čtyřnohých souputníků
člověka. V horším případě jsou tito tuláci hnáni potravním pudem z důvodů
strádání u svého majitele a v těch nejhorších pak zvířata záměrně opuštěná lidmi
z různých příčin. Nejčastěji se jedná o psy, tak se dnes budeme věnovat jim.
Náhodnému nelhostejnému pozorovateli se tak naskýtá otázka: „Jak se
zachovat?“
Pokud je nám zvíře známé a víme komu patří, je nejsnazší vzkázat, že
zpozorovaný tulák se jeho majiteli samostatně pohybuje jinde, než má. V případě
vzájemné důvěry mezi námi a tvorem si můžeme dovolit jej i bezpečně dopravit
sousedovi domů.
Pokud nám není znám jeho možný původ, ale projevuje nám náklonnost a
sympatie, je možné se pokusit zjistit, zdali je pes nějak označen. Nejčastěji je
možné se setkat s těmito typy označení psů:
1) identifikační známka obce, v níž má domovské právo
2) známka o očkování proti vzteklině – tzv. lyssetka
3) tvarově různé individuální přívěsky na obojku s adresou (srdíčka apod.)
4) tetování o evidenci v chovatelském svazu v uchu nebo ve slabině
u tzv.papírových psů (čili s průkazem původu)
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5) mikročip v podkožní oblasti krku
6) kombinace všech uvedených možností
7) nejčastěji však tulák nemá žádné označení záměrně, nebo z nedbalosti
Ad.1) – známky vydávané psům obecními úřady nejčastěji obsahují pouze
jméno obce a pořadové číslo. Proto nezbývá než zapátrat v telefonním seznamu a
oznámit na příslušný obecní úřad uvedený na známce číslo psa. V případě, že se
trefíte do pracovní doby a setkáte se s ochotným pracovníkem, mělo by se podařit
majitele zjistit.
Ad.2) – tyto známky vydává v současnosti cca 30% veterinárních lékařů v ČR a
je z nich možné odečíst údaje sloužící k velmi rychlému dohledání zbloudilého
psa, což se historicky potvrzuje i v našem regionu.
Již od roku 1998 je možné, stejně jako jinde ve světě, i v České republice
označovat psy vakcinované proti vzteklině pomocí známek, které jsou
mezinárodně uznávané a jsou ve čtyřech tvarových a barevných provedeních
různých podle kalendářního roku. Pro rok 2006 to je - zlatý ovál, pro rok 2007 zelený zvonek, pro rok 2008 - červené srdíčko a pro rok 2009 - modrá rozeta.
Dále se ve čtyřletých intervalech budou tyto tvary a barvy opakovat.

Uvedením jména veterinárního lékaře, který v daném roce psa naočkoval proti
vzteklině pod pořadovým číslem uvedeným na známce, se tato známka stává
originálem pro označené zvíře. Na telefonním čísle ze známky je pak možné na
místě zjistit majitele a tím i předpokládaný domov nalezence. Prodleva může
nastat snad jen výjimečně, kdy se zvěrolékař nachází velmi vzdálen od seznamu
očkovaných psů, například na zasloužené dovolené v Karibské oblasti, či na
Aljašce apod.
Ad.3) – tento poměrně vzácný typ označení většinou skrývá přesnou adresu i
s telefonem na majitele psa a poslouží rovněž k velmi rychlému navrácení domů.
Ad.4) – v tomto případě se můžeme pokusit spojit s evidencí v tzv. plemenné
knize u chovatelského svazu, kde je pes veden. Raději ve spolupráci
s veterinárním lékařem.
Ad.5) – u tohoto typu označení se o něm na ulici prakticky nedozvíte, neboť
mikročip není hmatný u většiny psů a k jeho zjištění je nutné speciální elektronické
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čtecí zařízení, jímž disponují pouze někteří zvěrolékaři, případně příslušníci
městské policie ve větších městech.
Ad.6) – kombinace různých typů označení velmi dobře poslouží k rychlé
identifikaci.
Ad.7) – opevníme se trpělivostí a připravíme se na nejkomplikovanější řešení
situace:
Podle současného právního řádu je zatoulané zvíře považováno za „věc“.
Z toho vyplývá, že o věc (tedy psa nalezeného v katastru obce) je povinna se
obec postarat a uschovat ji po dobu 6-ti měsíců pro případ přihlášení se majitele.
Po uplynutí půlroční doby úschovy, nezjištění, či nepřihlášení se majitele psa, se
tento stává majetkem obce. Ta s ním může poté naložit – např. prodat či předat
novému zájemci. Jelikož valná většina obcí nedisponuje vlastními záchrannými
stanicemi pro možnost umístění nalezených zvířat, spolupracuje nejčastěji
s regionálními útulky pro opuštěná zvířata, tak jak je známe z televizního pořadu
„Chcete mě?“. Díky „přičinlivosti“ nezodpovědných chovatelů jsou však obvykle
přeplněné.
Prakticky bychom se měli tedy zachovat následovně:
- pohyb neoznačeného, zjevně se toulajícího psa, u něhož neznáme majitele,
oznámit zástupci obce – zpravidla starostovi.
- pokud zvíře bezprostředně ohrožuje zdraví, či majetek, přivolat i policii.
- pokud je zvíře zjevně vážně poraněno, následně oznámit toto i veterinárnímu lékaři.
- starosta obce (případně jeho zástupce) činí další kroky.
Tyto vyplývají z povinnosti postarat se o nalezenou věc, jak bylo výše uvedeno.
Zajistí jeho eventuální odchyt, případně vyšetření veterinární službou a umístění
do náhradní péče zpravidla v útulku, nebo u ochotného dobrovolníka z řad
občanů. Ten však musí stále počítat se skutečností, že pokud se do 6-ti měsíců
přihlásí prokazatelný majitel zvířete, bude povinen mu zvíře vydat. Pro tento
případ je nanejvýš vhodné schovávat si veškeré doklady prokazující náklady
spojené s takto poskytnutou „ pěstounskou péčí“ o psího tuláka, jejichž náhradu
je oprávněn požadovat na původním majiteli. Pokud se však naopak podaří na
základě označení zvířete dohledat majitele, který úmyslně opustil zvíře, hrozí mu
přestupkové řízení pro porušení Zákona na ochranu zvířat proti týrání a při
opakovaném porušování i trestní řízení s horní hranicí odnětí svobody až na jeden
rok.
Jelikož direktiva EU stále zesiluje tlak na povinnost označení zvířat majiteli, není
již tak v nedohlednu doba, kdy i v ČR bude zákonem stanovena povinnost
nezaměnitelně označit svého psa elektronickým mikročipem. Za tuto skutečnost
budeme moci býti vděčni výhradně nezodpovědným majitelům zvířat, kteří buďto
nezvládnou výchovu svého psa a ten se stane nebezpečným pro ně i okolí, nebo
nakládají se zvířetem opravdu jako s věcí, která když se nehodí, nebo nefunguje,
tak ji vyhodí.
Klaďme si tedy opravdu poctivě otázku : „ CHCEME JE ??? „
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VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ OSOBNOSTI NAŠÍ OBCE
Michal Josef hrabě z Althannu, svobodný pán z Goldburgu a Murstettenu,
dědičný číšník Svaté Říše římské národa německého, španělský grand první
třídy, c. k. skutečný komoří. Narodil se 10. ledna 1756 jako nejstarší syn Michala
Jana IV. a jeho třetí manželky Josefy Marie svobodné paní Fernemont a tedy jako
vnuk Michala Jana III. a Marie Anny Pignatelli, jejichž osudy jsme přiblížili
v posledních číslech Zpravodaje.
Ještě jako nezletilý, v roce 1774, tedy ve svých osmnácti letech, získal
testamentárním odkazem svého strýce generála jízdy Michala Antonína zadlužené
majorátní a fideikomisní panství Jaroslavice – Vranov s Novým Hrádkem. Jeho
otec, čtyřikrát ženatý viceprezident Nejvyššího soudního úřadu ve Vídni Michal
Jan IV. to nepochybně uvítal, protože sám musel zaopatřovat ještě další čtyři syny
a deset dcer.
V roce 1776, tedy dva roky nato, se Michal Josef oženil s Marií Filipou,
sedmnáctiletou dcerou Jana Jindřicha hraběte Nimptsche, držitele blízkého
jihomoravského statku Nové Syrovice. Po smrti svého otce, v roce 1778, se stává
majorátním pánem althannského dominia Svojšice v Čechách a navíc může
disponovat i nemalým podílem na rodinném velkopanství Mezimuří s městem a
pevností Čakovec, které Althannové získali v roce 1719 darem od císaře Karla VI.
Příznivé kariérní předpoklady pro vojenskou, úřednickou, nebo i duchovní dráhu,
posílené velmi dobrou společenskou pozicí a vlivem otce a úzkými styky dalších
Althannů s císařským dvorem, však Michal Josef z neznámých důvodů nevyužívá.
Volí roli šlechtického velkostatkáře, který se věnuje správě svých statků a
budování rezidencí.
Ještě v sedmdesátých letech zahajuje v rychlém a soustředěném úsilí velkorysé
klasicistní úpravy Vranova a Jaroslavic. Na Vranově zajišťuje demolici zbývající
části starého hradu v západní části dnešního čestného dvora a zahajuje dostavbu
obytného západního křídla. Buduje dále kašnu čestného dvora a svou pozornost
soustřeďuje i k členitému a přírodně zajímavému okolí, kde postupně uskutečňuje
rozsáhlé plány na založení lesoparku – za jeho vlády například vzniká lovecký
pavilon v Braitavě a zahajují se nákladné úpravy Růžového vrchu. Nejvýraznější
stopu ale po sobě zanechal v interiérech zámku. V osmdesátých letech nechává
proslulou vídeňskou firmou zdobit vstupní sál před sálem předků nástěnnou
malbou s příznačně antikizující symbolikou, a především zajišťuje úpravu šesti
místností prvního patra dodnes zachovalými a umělecky zdařilými štukovými a
tapetovými dekoracemi s filosoficko morální a myticko symbolickou tématikou.
Čilý stavební ruch, zabírající plochu větší jak jedno desetiletí, dynamického a
ctižádostivého Michala Josefa vyčerpává a přivádí ho nakonec do těžkých dluhů.
Na jeho platební neschopnost má však výrazný vliv i karban, záliba v přepychu,
okázalý způsob života a vůbec neuvážené rozhodování ve finančních
záležitostech. Koncem osmdesátých let se v tomto směru dostává do
bezvýchodné situace. Nepomáhá ani snaha o zřízení některých výnosných
podniků – kupříkladu papírny na Dyji, neúčinné jsou i další půjčky nebo dědičné
propachtování panských mlýnů, zájezdních hostinců, kováren, ovčíren, větších
pozemků z panské půdy i celých hospodářství. V roce 1789, kdy je administrací
jeho majetku pověřen tchán Jan Jindřich hrabě Nimptsch, se ještě odhodlává
k zoufalému pokusu – Vranov a Jaroslavice pronajímá na 12 let Karlu Wetzlarovi

16

z Plantensteina, ale věřitelé ničí i poslední naději. V roce 1788 prodává
Jaroslavice (Jindřichu Nimptschovi) a v roce 1793, kdy se opět topí v dluzích, je
pod tlakem okolností přinucen zbavit se i Vranova. Poslední léta dožívá tento
uměnímilovný, tvořivý, ale trochu i pošetilý bohém ikarského osudu ve stísněných
poměrech. Umírá 8. února 1800 a je pochován – se souhlasem nového majitele
Vranova Stanislava z Mniszku – v rodové althannské hrobce pod vranovskou
zámeckou kaplí.
Se svou manželkou Marií Filipou (členkou prestižního dámského Řádu
Hvězdového kříže, zemřelou 23. září 1796 ve Vídni) měl dceru Marii Karlu (1777
– 1778), syna Michala Jindřicha (1780 – 1781) a další dceru Marii Annu Kristinu
Eleonoru (1789 – ?), která se v roce 1807 provdala za Jana Baptistu hraběte
Troyera.

Lovecký letohrádek v Braitavě (dnes ve správě Národního parku Podyjí),
kolorovaná tužka Josefa Doré, 70. léta 19. století
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NĚCO PRO BYSTRÉ HLAVY
KŘÍŽOVKA:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A
B
C
D
E
F
G
H
I
VODOROVNĚ:

A. Zastoupení; každý druhý den. B. Jihoamerická step; hudební nástroj; ang. zkr.
starodánský. C. Ohrazený lesní pozemek; sportovní úbor; domácky Josef.
D. Zastarale vesnická mládež; Thajsko; stroj na lámání lnu. E. TAJENKA
F. Marocký pokrm; zkr. Institutu technického rozvoje oblasti; zkr. Katedry
aplikované elektrotechniky. G. Latinsky 53; pasta; pohoštění spolustolovníků.
H. Útok; kožní nemoc; ochranná vrstva kovu. I. Nejstarší italský překlad bible;
domácky Anna.
SVISLE:
1. Pochválení. 2. Změniti barvu. 3. Jméno Komenského; obyvatel Asie.
4. Zkr. Společnosti přátel rychlých automobilů; zkr. Nových ekonomických
informací kurzu administrativy. 5. Had z Knihy džunglí; boxerský úder; usazenina.
6. Uznání; Evropanka. 7. Dočasná izolace. 8. Slovensky 8; Asijec. 9. Hluboký
hlas; zkr. Loštického dechového orchestru; zkr. relativního souboru dat. 10. Fáze
skoku; africký kmen v Zairu; 11. Otoky; letopis. 12. Město ve Zlínském kraji.
13. Zvyšovat číselný údaj.
Pomůcka: avset; itala; Kumu; ODan
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ŠPETKA HUMORU
Mladá pohledná matka kojí ve vlaku dítě, to však nechce pít. Matka ho nabádá:
"Když nebudeš pít, nabídnu prso tady tomu pánovi!"
Scéna se několikrát opakuje až pán vypění:
"Ať se ten mrňous konečně rozhodně, už jsem přejel pět stanic!"
Rodiče nečekaně vejdou k synovi do pokoje a vidí, jak stojí uprostřed místnosti
v latexovém oblečku a mlátí se bičem.
Rychle zavřou dveře a bezradně na sebe koukají. Pak otec konečně promluví:
"Seřezat ho asi nemá smysl, co?"
„Slečno, vy vypadáte čím dál, tím líp!“
„Och, moc děkuji.“
„A čím blíž, tím hůř!“
Říká manželka manželovi:
„Franto, ty seš takovej hňup, že kdyby se uspořádalo mistrovství světa všech
hňupů, tak ty budeš stoprocentně druhej!“
„Proč druhej?“ ptá se manžel.
„Protože jseš takovej hňup, že bys to ani nevyhrál!“
Z pátého patra domu snáší hasič v náručí po žebříku ženu. Houf čumilů sleduje
s napětím jeho výkon.
„Honzo,“ volá na něho velitel, když už byl skoro dole, „vrať tu ženskou zase
zpátky…, spletli jsme si barák!“
Velitel venkovských hasičů po úspěšně zdolaném požáru píše hlášení na
okresní hasičský sbor:
Při požáru kravína neuhořela ani jedna kráva. Bohužel deset se jich utopilo při
hašení!

Řešení sudoku z minulého čísla zpravodaje:

1.

2.

3.
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4.

Florbalové družstvo starších žáků naší školy
1. místo v Šumenské florbalové lize

Nahoře zleva:
Vojtěch Ludvík, Pavel Kratochvíl, Tomáš Altenburger, Jakub Poláček a Pavel Plucek
Dole zleva:
Daniel Kudr, Zbyněk Watzinger, Vojtěch Jankůj

Vranovský zpravodaj
Místo vydání: Vranov nad Dyjí
Číslo a den vydání: 1/2007, 29.3.2007
Evidenční číslo per. tisku přidělené ministerstvem - MK ČR E 14326
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Mgr. Lubor Durda, Elena Háblová, Mgr. Nataša Polláková, Mgr. Jarmila Sárová,
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