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LETNÍ SEZONA ZAHÁJENA 
Díky spolupráci podnikatelů rekreačních zařízení a Sdružením pro rozvoj a obnovu obcí 
Vranovska jsme v polovině května na Hotelu Bítov již podruhé zahájili rekreační sezonu – 
Vranovsko 2008. Tohoto setkání se zúčastnili představitelé Jihomoravského kraje, Znojma, 
starostové obcí Vranovska, ředitelé státních institucí a podniků, podnikatelé v cestovním 
ruchu a zástupci tisku. Byla to velice zdařilá akce, na které jsme poukázali i na stinné stránky 
tohoto regionu, ale především zviditelnili a propagovali ojedinělost mikroregionu Vranovsko. 
Na tomto setkání jsme rovněž prezentovali připravenost obcí, jednotlivých institucí, ale 
především podnikatelů provozujících rekreační zařízení na nadcházející sezónu. 
Jak jsem již uvedl, letní sezóna na Vranově má svá kouzla, počet obyvatel se více jak 
desetinásobně navýší, což je dobře, protože návštěvníkům se u nás líbí a rádi se vracejí. Na 
druhou stranu pro spoustu trvale bydlících je to období velkých zmatků, chaosu a neklidu. 
Musíme si však uvědomit, že bydlíme v rekreačním městečku, a proto musíme být trošku 
tolerantní vůči návštěvníkům. Potýkáme se především s rušením nočního klidu, 
s nepořádkem v okolí kontejnérů s odpady, špatným parkováním motorových vozidel, ale i 
s vandalismem různého druhu. To vše však přináší větší koncentrace lidí. 
Městys Vranov nad Dyjí je rovněž připraven na nadcházející letní sezónu. Od poloviny 
června do poloviny září je otevřeno Turistické informační centrum přes celý týden, včetně 
sobot a nedělí. Turistický vláček bude jezdit tak jako minulý rok, tj. červenec a srpen. 
Provedli jsme opatření v odpadovém hospodářství (navýšil se počet kontejnerů, posílily se 
některé lokality apod.). Průběžně se provádí odstraňování nedostatků v obci (nátěry, 
instalace zábradlí, pokos trávy, likvidace odpadů apod.). Letos jsme díky navýšení 
finančních prostředků úřadům práce mohli zaměstnat šest pracovníků na veřejně prospěšné 
práce. Na dobré úrovni je spolupráce s Obvodním oddělením Policie ve Vranově nad Dyjí. 
Uzavřeli jsme dohodu o spolupráci a domluvili se na společném postupu při zabezpečování 
letní sezóny. Co je potěšitelné, podařilo se do hlavní sezóny ukončit stavební práce na 
vodovodu a kanalizaci v Junáckém údolí a Zadních Hamrech. V průběhu měsíce června by 
měla proběhnout kolaudace a jedna z největších investičních akcí za více jak 13 mil. Kč 
bude hotová. Nyní zbývá „jenom“ někde sehnat peníze na kvalitní opravu  komunikace 
v těchto dvou lokalitách. Jen pro zajímavost v Junáckém údolí předpokládá projekt na 
opravu komunikace částku 4.353.000 Kč a v Hamrech 3.765.000 Kč.   

/lv/ 
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NABÍDKA SPOLE ČNOSTI E-ON 
Společnost E.ON Energie a.s. nabízí obcím a městům  moderní službu individuálního 
oznamování plánovaného přerušení dodávky elektřiny, nazvanou Energie 24. Protože si 
nám na úřadu městyse v minulém období stěžovalo několik podnikatelů, že o přerušení 
dodávky el. proudu nevěděli, nabízíme tuto nabídku rozšířit o podnikatele. Městys nemá 
povinnost informovat o přerušení dodávek el. proudu (to je věcí společnosti  E-ON), přesto 
tyto informace v maximální míře sdělujeme na internetu, místním rozhlasem, na vývěsce a 
obchodu pana Šrámka. 
    Jak mohou podnikatelé tuto službu sjednat? 
1. Kontaktujte oblastního manažera na mailové adrese – josef.seigertschmid@eon.cz a 
vyžádejte si další informace o této službě. Budou vám zaslány informace vč. tabulky 
k vyplnění. Na základě údajů bude přidělen registrační kód 
2. Po obdržení kódu budete aktivovat službu na adrese  http://www.energie24.eon.cz 
3. Zadáte registrační kód a dále budete postupovat dle instrukcí  
 

Tato služba je nad rámec zákonné povinnosti ze strany distributora a bude vám k dispozici 
zdarma jako součást péče o zákazníka. 

/lv/ 
 

MÍSTNÍ POPLATKY  
Místní poplatky jsou místní daně, které určuje a spravuje obec. Zavedení místních poplatků 
stanoví obec obecně závaznou vyhláškou obce, kde jsou upraveny podrobnosti jejich 
vybírání, zejména stanoví konkrétní poplatky, které budou v obci uplatňovány, konkrétní 
sazbu těchto poplatků, ohlašovací povinnost, splatnost, úlevy a případná osvobození.  
Poplatek ze psa: 
Výše poplatku dle vyhlášky Městyse Vranov nad Dyjí –   splatnost nejpozději k 30. 4. 2008 
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů: 
Výše poplatku dle vyhlášky Městyse Vranov nad Dyjí - splatnost nejpozději k 30. 6. 2008 

/lf/ 
 

TŘIĎTE ODPAD!      MÁ TO SMYSL! 
Každý z nás by si měl uvědomit, že kontejnery jsou instalovány, aby se lidé mohli aktivně 
zapojit do třídění, a tím sami přispěli k ochraně životního prostředí. Na některých místech ve 
Vranově nad Dyjí však není patrné, zda je to sběrné místo na tříděný odpad, nebo „skládka“ 
všech druhů odpadů. Kontejnery na tříděný odpad slouží některým lidem jako popelnice. 
Zamysleme se tedy proto všichni nad svým jednáním a třiďme odpad! 
 

MODRÉ KONTEJNERY - kontejnery na papír 
Své místo zde mají noviny, letáky, časopisy, krabice, lepenka, karton, kancelářský papír, 
sešity. 
(mastný, mokrý, nebo jinak znečištěný papír už nelze dále recyklovat, vyhazuje se proto do 
nádoby na směsný odpad!) 
 

ZELENÉ KONTEJNERY - kontejnery na sklo 
Patří sem láhve od nápojů, skleněné nádoby a tabulové sklo. 
V žádném případě sem nevhazujte porcelán, keramiku, autoskla, zrcadla a drátěná skla 
 

ŽLUTÉ KONTEJNERY - kontejnery na plast 
Jsou určeny pro čisté kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků, plastové nádoby a 
lahve, lahve od nápojů (PET lahve, vyhazují se vždy sešlápnuté !), sáčky, folie, výrobky 
z plastů, polystyren.  
Nesmí se tady objevit novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, 
chemikálie, barvy apod.) 
 

ČERNÉ A STŘÍBRNÉ KONTEJNERY - kontejnery na komunální odpad 
Komunálním odpadem se rozumí veškerý ostatní odpad, který vznikne při běžné činnosti 
nás všech.  Popel, obaly z potravin, čistících prostředků, nepotřebné drobné spotřební 
předměty. 
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Nepatří sem: vytříděné složky jako je sklo, papír, PET-láhve, kartón, obaly od mléka a 
džusů, odpad ze zahrad – tráva, v ětve, nebezpečné složky komunálního odpadu, 
velkoobjemový a stavební odpad, kov, textil, obuv, baterie, léky s prošlou lhůtou, horký popel 
nebo uhynulá zvířata. 
 

Kontejnery na tříděný a komunální odpad slouží pouze občanům Vranova nad Dyjí, 
chalupářům a drobným podnikatelům.  
Drobní podnikatelé mohou mít uzavřenou smlouvu s Městysem Vranov nad Dyjí o využití 
systému zavedeného obcí Vranov nad Dyjí pro nakládání s komunálním a tříděným 
odpadem ve výši 300,- Kč /kalendářní rok. 
Podnikatelé – provozovatelé restaurací, penzionů a hotelů – mohou mít s Městysem Vranov 
nad Dyjí rovněž uzavřenou smlouvu na ukládání odpadů, a to ve výši 1 500,- Kč /kalendářní 
rok/. Tato smlouva se však vztahuje pouze na ukládání tříděného odpadu (papír, směsné 
sklo, PET lahve a kartónové obaly). Na komunální odpad musí mít podnikatelé uzavřenou 
smlouvu s jinou firmou (např. s firmou .A.S.A ) 
Původci odpadů jsou povinni částku uhradit vždy do 30. 6. kalendářního roku. 

/lf/ 
 
CZECH POINT 
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, 
který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. 
V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby: 
 

Výpisy z ve řejných evidencí: 
 

• Obchodní rejstřík 
• Živnostenský rejstřík 
• Katastr nemovitostí 

 

Výpisy z neve řejných evidencí: 
 

• Rejstříku trestů 
 

Úřad městyse Vranov nad Dyjí  vydává výpisy z evidencí : 
 

Pondělí      06.30 – 11.30     12.00 – 17.00 
Úterý         06.30 – 11.30     12.00 – 14.00 
Středa       06.30 – 11.30     12.00 – 17.00 
Čtvrtek      06.30 – 11.30     12.00 – 14.00 
Pátek         06.30 – 11.30     12.00 – 13.00    
 

Tuto službu využilo již 32  občanů. 
 

Ceník:  
 

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i 
započatou stránku 

Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč 
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč 
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč 
Rejstřík trestů 50,- Kč 0,- Kč 
 
Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit: 
 

Ověřené výpisy z ve řejných evidencí: 
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit 
relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku. 
 

Obchodní rejstřík IČ subjektu 
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele/fyzické osoby 
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu 

vlastnictví 
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/lf/ 
 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM VRANOV NAD DYJÍ 
 

Adresa: Náměstí 47, 671 03   Vranov nad Dyjí 
Tel., fax: +420 515 296 285 
E-mail: infocentrum@ouvranov.cz 
Web: www.ouvranov.cz, www.vranov-region.cz 

 
Pracovní doba (od poloviny června do poloviny září): 
Pondělí  6.30 -11.30 12.00 -17.00 
Úterý  6.30 -11.30 12.00 -17.00 
Středa  6.30 -11.30 12.00 -17.00 
Čtvrtek  6.30 -11.30 12.00 -17.00 
Pátek  6.30 -11.30 12.00 -17.00 
Sobota             9.00 -11.30        12.00 -17.00 
Neděle             9.00 -11.30        12.00 -15.00 
 

/eh/ 
 
 

 
KULTURNÍ OKÉNKO                                              

  
VRANOVSKÝ SLAVÍK - VÝB ĚROVÉ KOLO 
V místní knihovně proběhl  18. dubna již 9. ročník  pěvecké soutěže neprofesionálů 
Vranovský slavík. Výběrového kola se zúčastnilo celkem 52 soutěžících ze znojemského 
regionu. Do finále vybrala odborná porota ve složení MVDr. K. Bednář, Ivo Prchal, L. Kasal 
celkem šestnáct zpěváků. 

/js/ 
SLET ČARODĚJNIC 
Poslední dubnový den byl ve znamení Svatojakubské noci. I letos si dali dostaveníčko malé i 
ty odrostlejší ježibaby na Ptačím  vrchu, kde si sabat  pořádně užily pod taktovkou paní  
A. Jelínkové. Program obohatily pod širým nebem a poté v restauraci Klatovka , kde se 
tančilo a zpívalo až do ranních hodin,  kamarádky čarodějky  ze Zlína. Poděkování patří 
panu M. Mahrovi a všem těm, kteří se podíleli na stavbě asi sedmimetrové vatry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/js/ 
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DEN MATEK   
V neděli 11. května oslavily  na Klatovce svůj svátek maminky.  Partnerem při organizování  
této akce bylo Rekreační středisko Klatovka. Kromě  programu, v němž se představily dětí 
ze zdejší mateřské a základní školy, se všichni na závěr skvěle pobavili zpěvem při 
harmonice. 

/js/ 
VRANOVSKÝ SLAVÍK - slavnostní FINÁLE 
Tradičně v polovině května probíhá finále pěvecké soutěže Vranovský slavík. Letos se 
soutěžní klání uskutečnilo 17. května ve 14 hodin v Country saloonu. Hudební doprovod na 
klávesy s přehledem zajistil Ivo Prchal z Lesné. Programem provázel bez sebemenšího 
zaváhání Daniel Rubeš. 
 

Umístění sout ěžících z Vranova: 
1. kategorie  /1.-5. třída/ 
Sandra Zpěváčková – 2. místo 
Iva Benešová – 3. místo 
 

2. kategorie /6.-9. třída/ 
Žáci naší školy do finále nepostoupili. 
  

3. kategorie /nad 16 roků/ 
Daniel Kudr – 2. místo 
Alice Polášková – 3. místo 
 

4. kategorie (duet) 
Alice Polášková, Daniel Kudr – 1. místo 
Silvie Kudrová, Roman Kudr – 2. místo 
 

Cena sympatie  
1. kategorie – Iva Benešová 
3. kategorie – Daniel Kudr 
4. kategorie – Alice Polášková, Daniel Kudr 
                        

Prostřednictvím zpravodaje děkujeme partnerům, kteří mají velký podíl na úspěšném 
průběhu celé akce: Jaroslavu Michaelu  Paříkovi, gen. řed. Delta pekárny Znojmo a.s., Ráji  
Vranov nad Dyjí s.r.o., sl. Radce Vlasákové, paní Marii Králové a Anně Protivínské. 

/js/ 
 
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY 
TAI CHI je fyzicky nenáročné cvičení, které má při pravidelném provádění velký vliv na délku 
života a zdraví. Pro seniory je uzpůsobeno  i tak, že je lze provádět i v sedě se stejnými 
účinky. Lektor Petr Valenta tento čínský systém uvedl v život se seniory v Jevišovicích a ve 
Skalici. Po cvičení jsou možné osobní konzultace, popřípadě objednání reflexní terapie a 
bylinné léčby.  
Lze cvičit ve dvou skupinách: a/   jednotlivci, kteří mohou cvičit ve stoje s pomalými pohyby                                                                                                                                    

b/    klienti se závažnější diagnózou  cvičí v sedě 
Cena pro seniory za  jedno hodinové cvičení - 30 kč.                                                                                                                                                                            

 /js/ 
CVIČENÍ PRO VEŘEJNOST 
Lektor Petr Valenta naučí klienty sestavu 28 forem TAI CHI QUAN a mnoho CHI 
KUNGOVÝCH cvičení, neboť v dané oblasti pracuje již mnoho let  ve Znojmě a jiných 
městech. Pořádá rovněž víkendové semináře. 
Měsíční poplatek – 300 Kč. Jedna lekce trvá 90 – 120 minut.  
Kurz pro seniory i pro veřejnost začíná 1. září v 17 hodin, kde budete seznámeni s dalšími 
podrobnostmi.  
Písemnou přihlášku si můžete vyzvednout v místní knihovně vždy v úterý a ve čtvrtek od  
14.00 – 18.00 hodin.  

/js/ 
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VVRRAANNOOVVSSKKÉÉ  KKUULLTTUURRNNÍÍ  LLÉÉTTOO  22000088  
Pořadatelé - Městys Vranov nad Dyjí a Národní památkový ústav - správa Státního zámku ve 
Vranově nad Dyjí. Vstupné většinou 100,- Kč, děti do deseti let 50,- Kč. Objednávky a předprodej 
vstupenek v pokladně zámku (tel. 515 296 215) a na Turistickém a informačním centru ve Vranově 
nad Dyjí (tel. 515 296 285 ). U pořadů komorní hudby je počet posluchačů omezen. Změna 
programu vyhrazena!!! 
 

Čtvrtek 3. července  
JOHN FALSTAFF A POČESTNÉ PANIČKY na motivy divadelní hry W. Shakespeara), 
Hoffmannovo divadlo Uherské Hradiště. Místo - první nádvoří. Začátek v 19.30 hodin. 
 

Středa 9. července  
HRADNÍ DUO. Koncert devítičlenné skupiny hrající osobitý folkrock a tzv. keltský rock s prvky 
orientální, cikánské, ruské a židovské hudby. Místo - první nádvoří. Začátek v 19.30 hodin. 
 

Čtvrtek 17. července  
ŽALMAN A SPOL. Recitál legendárního interpreta a autora českého folku Pavla Žalmana Lohonky. 
Místo – první nádvoří. Začátek v 19.30 hodin. 
 

Pondělí 28. července  
ANTONIO VIVALDI: Agrippo. Světová premiéra znovuobjevené opery slavného barokního 
skladatele při příležitosti 330. výročí jeho narození. Místo - sál předků. Začátek v 18.00 hodin. 
 

Čtvrtek 7. srpna  
VĚRA MARTINOVÁ. Recitál populární umělkyně zpívající blues, country, folk, jazz, ale i písně 
dalších hudebních žánrů. Jako host vystoupí britský zpěvák a kytarista Jimmy Marshall.  
Místo - první nádvoří. Začátek v 19.30 hodin. 
 

Čtvrtek 14. srpna  
POUTNÍCI. Koncert jedné z našich nejlepších hudebních skupin hrajících country a folk.  
Místo - první nádvoří. Začátek v 19.30 hodin. 
 

Úterý 19. srpna  
VARHANNÍ KONCERT SE ZPĚVEM z děl evropských skladatelů barokní doby (...) Účinkuje 
Musica Animata Humeris Třebíč. Umělecký vedoucí Karel Tomek , sólo na varhany Marek Buš. 
Místo zámecká kaple Nejsvětější Trojice. Začátek v 19.30 hodin. 
 

Úterý 26. srpna  
BALET TŘÍ STALETÍ. Pořad uvádějící scénické tance čerpající z klasické i romantické historie, ale 
i z postmoderních tanečních vizí. Účinkuje Balet Praha Junior – umělecký soubor Tanečního 
centra Praha. Místo - sál předků. Začátek v 19.30 hodin. 

/ld/ 
VVÝÝSSTTAAVVYY  22000088  
  

"KRAJINA PODYJÍ NA OBRAZECH 19. A 20. STOL." 
Výstava výtvarných děl pokoušející se zachytit některé proměny přírody a lidských sídel 
v Národním parku Podyjí. Místo – budovy bývalé vstupní historické expozice na prvním 
nádvoří (naproti pokladně), kde bude zřízen i sezonní Informační bod správy Národního 
parku Podyjí. Pořádá správa Národního parku Podyjí, Jihomoravské muzeum ve Znojmě a 
Národní památkový ústav – správa Státního zámku Vranov nad Dyjí. Otevřeno od 25. května 
2008 do 31. srpna 2008 denně mimo pondělí, a to od 10,00 do 17 hodin, v květnu a červnu 
pouze do 16 hodin. 
 

"SVĚT DĚTÍ NA ŠLECHTICKÝCH SÍDLECH" 
Jubilejní desátý ročník velké sezonní výstavy v bývalé zámecké kočárovně před vstupní 
branou do zámku přibližující krásu uměleckého řemesla minulosti a zprostředkující pohled 
na dětství a dospívání mladých aristokratů 18. a 19. století. Místo – bývalá kočárovna před 
vstupní branou do zámku. Pořadatel Národní památkový ústav v Brně – správa Státního 
zámku Vranov nad Dyjí. Otevřeno od 12. června do 30. září 2008, a to v červnu denně 
kromě pondělí od 9,30 do 16 hodin, v červenci a srpnu denně kromě pondělí od 9,30 do  
17 hodin, v září pouze o víkendech od 9,30 hodin do 16 hodin. 

/ld/ 
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC 
 

Blíží se konec školního roku a opět nastává čas hodnocení. Z mnoha akcí, které se na škole 
uskutečnily, zmíníme jen některé. 
„Ukliďme si svět“ – tak se nazýval celorepublikový ekologický soutěžní projekt, organizovaný 
kolektivním systémem ELEKTROWIN na podporu enviromentální a ekologické výchovy, do 
kterého se zapojila také ZŠ ve Vranově nad Dyjí. A pro školu to byl opravdu úspěch, neboť 
jsme se umístili na 2. místě v republice. 13. června jsme byli pozváni do Kongresového 
paláce v Praze k osobnímu převzetí cen. Získali jsme kromě drobných cen jednodenní výlet 
pro 30 žáků školy, který se uskuteční v září. 
Sběrová akce probíhala od března do června a spočívala v tom, že žáci naší školy oslovovali 
obyvatele Vranova nad Dyjí a devíti okolních obcí, zda nemají ve svých domácnostech 
vysloužilé elektrospotřebiče. Ty potom žáci i občané shromažďovali do sběrného koše ve 
škole, větší elektrospotřebiče se svážely na školní dvůr. Aktivně se zapojilo   63 žáků z naší 
školy ve 20 skupinkách, bylo osloveno 604 rodin a firem z Vranova a okolních obcí. 
Počty nasbíraných ledniček, rádií, žehliček, varných konvic atd. šly do desítek. Celkem se 
nasbíralo asi  217 elektrospotřebičů o celkové váze přes 1000 kg. Aktivně se zapojili  nejen 
rodiče našich žáků, ale i ostatní obyvatelé.  
Rozhodující pro úspěch v projektu bylo celkové množství nasbíraných elektrospotřebičů 
v přepočtu na kg a na množství žáků školy, u nás to bylo přes 9 kg na 1 žáka. Samozřejmě 
nejaktivnější žáky čeká malá odměna i ve škole a všem patří poděkování za dobře 
vykonanou práci. Smyslem bylo zvýšit povědomí a informovanost o zpětném odběru 
spotřebičů i ve školském prostředí, a to se doufejme podařilo. Příští rok na jaře hodláme  
v této akci pokračovat. Ale už na podzim bychom chtěli zorganizovat sběr starého papíru a 
prosíme touto cestou občany, aby už starý papír doma shromažďovali. 
        
29. května 2008 zavítali žáci převážně 1. stupně vranovské školy se svými učiteli a také se 
starostou Vranova nad Dyjí Lubomírem Vedrou na návštěvu do obce Gaubitsch nedaleko 
města Laa an der Thaya.  S tamní školou,  která má 55 dětí od 1. do 4. ročníku, jsme 
navázali kontakty v rámci projektu mezinárodní spolupráce. Program začal prezentací 
Vranova nad Dyjí na radnici obce Gaubitsch, kde jsme byli přivítáni tamním starostou 
Hubertem Kriegerem, místostarostou Franzem Poppem, žáky, učiteli a  ředitelem školy 
Johannem Grafem. Poté proběhly tvořivé dílny nejrůznějších výrobků ve smíšených českých 
a rakouských skupinkách žáků, během kterých děti navázaly neformální kontakty. Působení 
ve škole bylo završeno fotbalovým turnajem mezi děvčaty a následně mezi chlapci. 
Pan starosta ing. Lubomír Vedra strávil dopoledne s tamními představiteli radnice, hovořilo 
se o případné spolupráci v budoucnu. S překladem pomáhaly studentky Gymnázia Znojmo 
Lenka Polláková a Marcela Mašejová. Přispěly k příjemné atmosféře setkání a patří jim za to 
poděkování. Naši přátelé, včetně představitelů obce, nám návštěvu oplatí 25. června 2008. 
Kromě odvety ve sportovním utkání dětí pro ně plánujeme i prohlídku našich památek a 
projížďku lodí po Vranovské přehradě, na kterou se prý rakouské děti již velmi těší. 
 
26. června v 10.00 se bude konat  v tělocvičně ZŠ slavnostní ukončení školního roku a  
27. června obdrží žáci závěrečné vysvědčení. Všem přejeme pěkné prožití prázdnin. 
 
Na závěr několik organizačních informací: 
Úřední dny o prázdninách: 
3.7.2008        čtvrtek 10.00 – 11.00 
11.8.2008    pondělí  10.00 – 11.00 
26.8. – 29.8. 2008    10.00 – 11.00  
 
Zahájení nového školního roku 2008/2009: 
pondělí 1.9.2008 v 7.30h před budovou ZŠ Vranov nad Dyjí.  

Mgr. Zdeňka Černošková 
ředitelka školy 
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Z ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 
Koncem dubna se družina proměnila v čarodějnické doupě, kde se vymýšlely nejrůznější 
lektvary – mazání na porouchané koště, lektvary proti kráse, proti blechám, lektvar na 
nesmrtelnost a neviditelnost, na omlazení i proti zlým nemocem. Připravili jsme si papírové 
čarodějnice a 30. dubna odpoledne jsme je hodili do ohně. Tím začal náš čarodějnický rej. 
Pochutnávali jsme si na opečených buřtech a vyřádili se v čarodějnických disciplínách – 
slalom na koštěti, hod hadem na cíl, hod pavoukem do dálky. Na vítěze čekaly sladké 
odměny, poražení se museli spokojit alespoň s bonbónem pro útěchu. Součástí reje mělo 
být i vyhlášení nejkrásnější čarodějnice nebo čaroděje. Porota měla velmi těžký úkol. 
Nakonec vyhrály všechny nápaditě oblečené a nalíčené děti, a domů si tak odnesly 
sladkosti, nafukovací balónek a pavoučka pro štěstí. Důkazem, že jsme zvládli čarodějnické 
disciplíny, byl „Výuční list pro malé čaroděje“. O vydařené akci svědčí také fakt, že někteří se 
vžili do své role tak, že při odchodu domů se odmítali „odlíčit“ zpět do lidské podoby. 
Nyní se už připravujeme na prázdniny, a tomu je tedy podřízena naše veškerá činnost. 
Cestujeme „prstem po mapě a navštěvujeme“ známá místa, kde někteří z nás byli a 
vyprávíme svoje zážitky. V časopisech vyhledáváme obrázky a čteme o zemích, kam se 
chystáme na dovolenou. Různé informace se dozvídáme také v atlase a odborných knihách. 
Kreslíme vlajky zemí, které bychom rádi navštívili. Skládáme na čas rozstříhané obrázky 
(řecká amfora, egyptská pyramida). Povídáme si o národních jídlech typických pro určité 
země – připravili jsme si těstovinový salát (Itálie). Zahráli jsme si vědomostní soutěž, ve 
které jsme si ověřili a rozšířili zeměpisné znalosti. 
Těchto teplých dnů využíváme k pobytu venku na zahradě – hrajeme míčové hry, skáčeme 
přes gumu a švihadla, točíme obručemi. 
Pěknou tečkou za končícím školním rokem bude jistě oslava s občerstvením, při které 
vyhodnotíme naši celoroční práci a děti dostanou družinové vysvědčení. 

/dh/ 
 
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO FLORBALISTU NAŠÍ ŠKOLY  
Soutěž o nejlepšího florbalistu naší školy probíhala od 17. března do 19. května. 
Konečné výsledky: 
 

Mladší kategorie /1.-6. třída/ Starší kategorie /7.-9. třída/ 
    

1. místo Petr Grund (33 bodů) 1. místo Zbyněk Watzinger (37 bodů) 
2. místo Antonín Durajka (30 bodů) 2. místo Pavel Kratochvíl (27 bodů) 
3. místo Martin Mrkávek (26 bodů) 3. místo Zdenek Křišťál (18 bodů) 
 Václav Raška (26 bodů)   

 
Soutěže se zúčastnilo celkem 19 hráčů. Podrobnosti najdete na www.zsvranov.zde.cz . 

/ld/ 
 

ŠKOLNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ 
Závěrečný školní florbalový turnaj, kterým se již tradičně končí florbalová sezóna, byl 

odehrán 26. května.  
Výsledky: 
 

Mladší kategorie /1.-6. třída/ Starší kategorie /7.-9. třída/ 
    

1. místo ŽRALOCI 1. místo SKÉRA 
2. místo PAŘMENI 2. místo HAFANI  
3. místo FC BORCI 3. místo MICINY  
  4. místo BRATŘI ŠOURCI 
  5. místo GIRLS 
  6. místo PAKŘIKOMANKY  

 
 

Podrobnosti a fotky z turnaje najdete na www.zsvranov.zde.cz . 
/ld/ 
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1. Žraloci  2. Pařmeni   3. FC Borci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Skéra   2. Hafani   3. Miciny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Bratři Šourci  5. Girls  6. Pakřikomanky 
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SSKKPP  VVRRAANNOOVV  NNAADD  DDYYJJÍÍ  
  

 
Okresní sout ěž sk. A - muži 

 
17. kolo Vranov - Olbramkostel 3:3 (1:1) 

 branky: Jurčík, Hájek, Okoš  
18. kolo Slatina - Vranov 3:0 (1:0) 
19. kolo Vranov - Štítary"B" 0:2 (0:1) 
20. kolo Těšetice - Vranov 1:1 (0:0) 

 branka: Jankůj  
21. kolo Vranov - Blížkovice"B" 3:4 (1:2) 

 branky: Železný, Okoš, Bila  
22. kolo Hostim - Vranov 7:3 (3:1) 

 branky: Jaklovský, Jankůj, Jurčík 
23. kolo Pavlice"B" - Vranov 9:5 (6:2) 

 branky: Okoš 2x, Bila, Jurčík, Jaklovský 
24. kolo Vranov - Hl. Mašůvky 1:2 (0:1) 

 branka: Kinc  
25. kolo Vranov - Gr. Mýto 2:1 (1:0) 

 branky: Železný R., Jurčík  
26. kolo Bantice - Vranov 10:0 (3:0) 
15. kolo Vranov - Chvalovice"B" 4:3 (1:0) 

 branky: Hájek 4x  
 
 
 

Konečná tabulka okresní soutěže sk. A – muži 
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Okresní sout ěž sk. A - dorost 
 

14. kolo Vranov - Štítary 0:3 - kontumačně 
15. kolo Pavlice - Vranov 2:2 (2:2) 

 branky: Železný, Matula  
16. kolo Vranov - IE Znojmo 3:4 

 branky: Železný, Žáček  
17. kolo Hatě - Vranov 3:0 
18. kolo Vranov - Šatov 7:2 

 branky: Železný 3x, Žáček, Kofroň, Borovský, Jankůj 
19. kolo Vranov - Dobšice"A" 1:4 

 branka: Železný  
20. kolo Hl. Mašůvky - Vranov 5:2 

 branky: Železný, Plucek  
21. kolo Vranov - Blížkovice 0:2 (0:1) 
22. kolo Suchohrdly - Vranov 6:1 (1:0) 

 branka: Matula  
13. kolo Vranov - Jaroslavice 4:5 

 branky: Matula, Poláček, Kofroň, Altenburger 
 

Konečná tabulka okresní soutěže sk. A - dorost 
 

1. Blížkovice 22 20 0 2 95:18 60 
2. Dobšice "A" 22 19 1 2 112:16 58 
3. Micmanice 22 15 5 2 75:26 50 
4. Jaroslavice 22 13 4 5 89:39 43 
5. IE Znojmo 22 13 2 7 94:55 41 
6. Hatě 22 9 2 11 53:55 29 
7. Pavlice 22 7 6 9 42:64 27 
8. Suchohrdly 22 7 1 14 62:76 22 
9. Vranov 22 5 3 14 47:90 18 

10. Hl. Mašůvky 22 4 1 17 29:85 13 
11. Šatov 22 2 5 15 26:73 11 
12. Štítary 22 2 2 18 22:149 8 

 
Okresní sout ěž sk. A - žáci 

 

14. kolo volno  
15. kolo Višňové - Vranov 3:2 
 branky: Kašpar, Nasadil  
16. kolo Vranov - Blížkovice 1:6 
17. kolo Hatě - Vranov 10:0 
18. kolo Vranov - Hostim 4:3 
 branky: Matika 2x, Havlík, vlastní 
19. kolo Pavlice - Vranov 2:0 
20. kolo volno  
21. kolo Vranov - Štítary 0:1 (0:0) 
22. kolo volno  
12. kolo Vranov - Dobšice "B" 1:4 
13. kolo Mramotice - Vranov 11:0 (7:0) 
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Neúplná tabulka okresní soutěže sk. A - žáci 

 

1. Hatě 16 11 4 1 74:16 37 
2. Pavlice 16 11 2 3 47:11 35 
3. Dobšice"B" 16 10 1 5 56:23 31 
4. Blížkovice 15 9 2 4 44:24 29 
5. Višňové 15 9 1 5 56:32 28 
6. Mramotice 16 7 3 6 40:23 24 
7. Štítary 16 3 0 13 17:76 9 
8. Hostim 16 2 1 13 31:94 7 
9. Vranov 16 2 0 13 13:79 6 

/mb/ 
 
 
DĚTSKÝ DEN 
SKP Vranov nad Dyjí společně s Městysem Vranov nad Dyjí uspořádali v sobotu 14. června 
na fotbalovém hřišti Dětský den. Kromě mnoha atrakcí a závěrečného opékání špekáčků 
zaujal většinu přítomných exhibiční fotbalový zápas mezi družstvem maminek a družstvem 
mladých fotbalových nadějí. Synáčci nakonec po strhujícím boji zvítězili 2:1. Ke zdárnému 
průběhu celé akce přispělo nejen příjemné počasí, ale i partneři: paní Práthová, pan Nikolaj 
a pan Vávra (fotografie z této akce najdete na str. 14). 

/ld/ 
 
 

RRŮŮZZNNÉÉ  
  

STROMY U JEZU POD ZÁMKEM JIŽ NEOHROŽUJÍ. 
Povodí Moravy, provoz Znojmo, spravuje nejen vodní toky v celkové délce 300 km, ale také  
vodní díla Vranov, Znojmo a Jevišovice.   
Správa vodních toků znamená mimo jiné i provádění údržby břehových porostů. Každoročně 
se k tomu  v souladu se zákonem využívá mimovegetačního období. V oblasti Vranova se 
jedná o údržbu na toku Dyje. Vzhledem k tomu, že velká část vodního toku Dyje se nachází 
v Národním parku Podyjí, který reprezentuje výjimečně zachovalou ukázku krajiny říčního 
údolí, je nutné postupovat přísně v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Každý 
zásah do břehového porostu i do vlastního koryta toku v části toku Dyje pod hrází VD 
Vranov je nutno oznámit a projednat se Správou Národního parku Podyjí. Dle uvedených 
zásad bylo operativně přistoupeno i k řešení  topolů v prostoru jezu pod Formózou.  
Po zhodnocení stavu stromů v zastavěné části Vranova nad Dyjí na levém i pravém  břehu  
bylo připraveno odstranění suchých, dutých  a přerostlých topolů.  Akutní působení vnějších 
vlivů , kdy silné větry způsobily náhlou změnu stability a narušení statiky stromů , kdy došlo  
k pádu dvou přerostlých  topolů, nás donutilo k radikálním opatřením. Operativně jsme  s 
ohledem na bezpečnost a zdraví občanů,  nevyjímaje hrozbu škody značného rozsahu  
v celém  okolí,  přistoupili  k odstranění pěti topolů nad jezem na levém břehu, šesti topolů 
pod jezem a na pravém břehu tří topolů. Z důvodu špatného zdravotního stavu stromů byla 
použita rovněž těžká technika.  
Uvedeným zásahem předešlo Povodí Moravy potencionální kolizi s bezpečností a zdravím 
občanů a ohrožení majetkových hodnot.  
Přesto, že se jednalo o rizikové kácení, proběhly práce díky zkušenostem pracovníků Povodí 
Moravy bez jakýchkoliv mimořádných událostí a problémů. 

Ing. Stanislav Hába 
vedoucí provozu Znojmo 
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Fotogalerie z D ětského dne /14. června 2008/ 
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NĚCO PRO BYSTRÉ HLAVY  
 

 

 
 
 
VODOROVNĚ: 
A. Potěšení; léčka; zkr. Místního národního výboru.   B. Opice; vyrobený z ovsa; asijský stát.   
C. Praotec; zn. auta; druh koně; zkratka slečny.   D. Chaplinův film; zkr. Základní 
tělovýchovné organizace; rozdělit; rusky tito.   E. Latinsky a; drahokam; závit; střecha.    
F. Zákl. číslovka; plemeno; schodek v obchodování.   G. Jméno norských králů; horská 
jezera; část chodidla; zn. kilovoltu.   H. Nížina; ušák; SPZ okr. Louny; zkr. Federálního 
vyšetřovacího úřadu v USA.   I. Iniciály českého herce Prachaře; část lidského těla; list; část 
zad.   J. Dřívější zn. gramofonových desek; podstavec; neustále.   K. Starořek; záhady; 
karetní hra. 
 
 

SVISLE: 
1. Evropský stát.   2. Poskytovat radu; kuželosečka.   3. Geologická vrstva prvohor; obvazek; 
rusky kdo.   4. Mělčina; část větší básně; rodový kmen.   5. Ozn. letadel ČR; slovensky stát; 
spřádat.   6. Dravý pták; zástěna.   7. Stvoření; klesání; zastarale lůj.   8. T a j e n k a .    
9. Nejvyšší karty; roční období; představený kláštera.   10. Lehce; rouška.   11. Trýznit; 
německy muž; zn. stroncia.   12. Část stodoly; mravokárce; SPZ okr. Prachatice.    
13. SPZ okr. Náchoda; planetka; úder.   14. Ruské kosmické těleso; část Prahy – východ.   
15. Lihovina. 
 
Pomůcka: akad; ESTA; et; eti; Erna; Kid; kto; Mann 
 
Tajenka z minulé křížovky: Hamerské vrásy 
 

/pr/ 
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/placená inzerce/ 

 
Vranovský zpravodaj  
Místo vydání: Vranov nad Dyjí 
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Uzávěrka: 15. června 2008 
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Redakční rada:  
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Ing. Lubomír Vedra. 
 

Dále přispěli:  
Pavel Gajdoš st., Mgr. Zdeňka Černošková,  Lenka Franeková, Ing. Stanislav Hába, Dagmar Hromadová,  
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Uzávěrka příštího čísla zpravodaje je naplánována na 21. září 2008. 
Textové příspěvky, fotografie, náměty posílejte na adresu lubordurda@seznam.cz . 


