
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Informační čtvrtletník 

1/2009 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

//ppllaacceennáá  iinnzzeerrccee//  

  

  

OOBBSSAAHH  

  

 strana 
  

Z úřadu městyse 3 

Kulturní okénko 9 

Ze školních lavic 10 

Vranovští hasiči  12 

SKP Vranov nad Dyjí 13 

Různé 14 

Fotogalerie 16 

  



 3 

  

ZZ  ÚÚŘŘAADDUU  MMĚĚSSTTYYSSEE 

  
 

VRANOV  JE NÁS VŠECH 
Určitě většině občanům Vranova, ale i chatařům a chalupářům záleží na tom, aby bylo 

toto malebné městečko krásnější a hezky se v něm žilo. Proto je na každém z nás, jak bude 
Vranov v budoucnu vypadat, a není to pouze záležitostí starosty a zastupitelstva. Jsou 
místa, která se nelíbí nikomu, a je zapotřebí je postupně upravovat tak, aby plnila svůj účel a 
měla odpovídající vzhled. Vranov má nádhernou polohu, ale je strašně rozsáhlý a členitý na 
údržbu a opravu, třeba jen místních komunikací. Problémy nejsou jen v zimě při úklidu 
sněhu a posypu chodníků, kterých máme poměrně hodně, ale podobná situace nastává i 
v létě s pokosem trávy a úklidem před jednotlivými domy. Pravdou je, že většina občanů má 
před vlastní nemovitostí uklizeno, i když pozemky patří majetkově obci. Tady je zapotřebí 
poděkovat těm, kteří zkrášlují prostředí nejen sobě, ale i ostatním občanům a turistům, kteří 
k nám zavítají. Jsou ale i místa, kde vlastník domku čeká, až to někdo uklidí, protože to není 
jeho. Toto je záležitost velice problematická. V současné době je v poslanecké sněmovně na 
schválení tolik diskutovaný „chodníkový zákon“ (má se v něm stanovit, kdo se bude starat  
o chodníky, obec nebo vlastník přilehlé nemovitosti). Záleží na tom, z jakého pohledu se na 
něj díváme. Část starostů a ústavních činitelů souhlasí s tím, aby se o chodníky staraly 
obce, větší část je proti. Jedni polemizují s tím, proč by měli občané uklízet a ručit za 
bezpečnost přilehlého chodníku, který jim majetkově nenáleží. Druzí poukazují na to, že 
obce nemají prostředky a sílu na jejich úklid. Můj názor je ten, aby se o chodníky staraly 
obce, ale stát jim na to musí dát finanční prostředky, které jim patří.  Obce a města by si pak 
mohly koupit techniku a zaplatit lidi na úklid. Stále se mluví o rovnoměrném určení daní. 
Čtyři statutární města (Praha, Plzeň, Brno, Ostrava) dostávají z rozdělování výnosů daní ze 
státního rozpočtu 53 %, kde žije pouze  20% obyvatel a 47% prostředků z výnosu daní 
státního rozpočtu připadá na ostatní obce a města, kde žije zbylých 80% obyvatel. Stát 
největším městům přispívá na občana až 35 tis. Kč, zatímco menší města a obce dostávají 
až pětkrát méně. Proč rozdíl mezi Bratislavou a slovenskými obcemi činí 2,5 násobek a 
Vídeň a rakouské obce dělí 2,25 násobné zvýhodnění. Kdyby došlo ke spravedlivému 
rozdělení daní ze státního rozpočtu, tak jak to požaduje Svaz měst a obcí a Sdružení 
místních samospráv, městys Vranov by doslal po přepočtu na obyvatele a rozlohy katastru 
každý rok 2,5 mil. Kč navíc, s kterými by mohl disponovat podle svých potřeb a nepotřeboval 
by potom ani žádné dotace. 

Jedním z důležitých faktorů, který vede k rozvoji městyse, je informovanost a 
komunikace s občany. Uvítal bych, kdyby se občané více zapojili do dění v městysi, 
přicházeli s návrhy na zlepšení, případně se zeptali na cokoliv, co je zajímá. Vím, že 
všechno není v pořádku, ale postupně se dají problémy řešit. Bohužel to někdy naráží na 
finance, kterých není nikdy dost. Pokud bude mít někdo nějaký nápad nebo problém, můžete 
mě ho sdělit na e-mail vedra@ouvranov.cz, rád vám na něj odpovím, případně zavolat na 
telefon 515296319 nebo mobil 606783198.       

Lubomír Vedra, starosta 
  

KAM SMĚŘUJÍ PENÍZE Z FONDŮ EU? 
Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil 5. února dotace z  Regionálního operačního 
programu Jihovýchod. Celkem bylo v této výzvě zaregistrováno 248 projektů požadující 
dotace ve výši téměř 4 miliard korun. Vzhledem k finanční alokaci vyčleněné pro tuto výzvu 
překračovaly požadavky obcí možnosti ROP Jihovýchod téměř čtyřikrát. Alokace pro oblast 
rozvoje měst a obcí činí přes jednu miliardu korun, v současné době je vyčerpáno asi 750 
mil. Kč, a zbývá ještě tedy vyčerpat asi 300 mil. Kč. Uspokojenost  v kategorii obcí nad 5 tis. 
obyvatel je 53 % a v kategorii pod 5 tis. obyvatel, kam spadáme my, je pouze 24 %. Přičemž 
přidělené částky pro obce nad 5 tis. obyvatel jsou řádově v desítkách miliónů větší než 
v kategorii pod 5 tis. obyvatel. Ve druhé výzvě bylo podáno v naší kategorii Rozvoj a 
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stabilizace venkovských sídel (oblast podpory 3.3) celkem 186 projektů a  schválených bylo 
pouze 46. Seznam všech registrovaných  projektů a seznam příjemců dotací z ROP 
Jihovýchod je uveden na stránkách www.jihovychod.cz . Naše podané projekty - 
Rekonstrukce náměstí a Přestavba bývalé mateřské školky na multifunkční objekt občanské 
vybavenosti - nebyly vybrány. Další výzva není zatím vyhlášena, předpokládá se, že bude 
vyhlášena na konci roku 2009 nebo na jaře 2010. Potom podáme opět oba projekty do ROP 
Jihovýchod. Co ještě k tomu dodat. Zúčastnil jsem se několika seminářů se starosty obcí a 
shodli jsme se na tom, že stanovená kriteria (špatně nastaveno bodové hodnocení) 
jednoznačně poškozují malé obce, které prakticky nemohou dosáhnout na žádné peníze 
z evropských fondů. Výběr není objektivní a dotace jsou nesystémově rozdělovány. Při 
výběru projektů by se mělo vycházet z definovaných cílů fondů EU. Fondy EU jsou 
nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, jejímž 
cílem je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry 
zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. Podle toho Vranovsko nepatří mezi postižené 
regiony, ale nejvíce znevýhodněný je region Brno-venkov, kam šel největší objem 
schválených dotací. 

/lv/ 
 
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU                         
V sobotu 25. dubna 2009 budou pracovníci firmy ASA EKO Znojmo s.r.o. svážet 
nebezpečný odpad.                                 
Nebezpečný odpad přivezte na prostranství před bývalou prodejnu masny 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, rádia, počítače,  
monitory, ledničky, mikrovlnné trouby, pneumatiky od osobních automobilů bez disků, staré 
agrochemické postřiky a hnojiva. 
 
   Je důrazně zakázáno provádět skládku odpadu na prostranství mimo uvedený 
datum a čas ! ! !  

/sk/ 
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD                         
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů (poplatek za komunální odpad) je pro letošní rok 
stanoven ve výši 450,- Kč pro fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci a pro fyzickou osobu 
vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.  
Od poplatku je osvobozeno třetí a každé další dítě do 18 let v rodině, osoby s trvalým 
pobytem v obci, které jsou celoročně trvale ve výkonu trestu odnětí svobody, dále 
v zařízeních sociální péče a zdravotnických zařízeních. Úleva v platbě ve výši 50 % 
stanoveného poplatku se poskytuje osobám s trvalým pobytem v obci ve věku 80 a více let.     
Poplatek je splatný do 31.8.2009 v hotovosti na pokladně městyse nebo převodním 
příkazem na tyto účty: 
 

Komerční banka:                     1921741/0100 
Česká spořitelna:                    1582876399/0800   
ČSOB – Poštovní spořitelna   167302190/0300    
 

Variabilní symbol:  1337 
Specifický symbol: číslo nemovitosti 

/sk/ 
RŮST NÁKLADŮ NA KOMUNÁLNÍ ODPAD 
V současné době začínají být skutečným problémem vytříděné nebo i ostatní komunální 
odpady. Neustále se zvyšuje jejich množství a rostou náklady na jejich odvoz, využití a 
odstranění. 
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Komunální odpad rok 2008   rok 2009   

popelnice 110 l 57,12 Kč za výsyp 61,30 Kč za výsyp 

kontejner 1100 l 428,40 Kč za výsyp 430,00 Kč za výsyp 

skládkovné 400,00 Kč za 1 tunu 500,- Kč za 1 tunu 

      Tříděný odpad rok 2008   rok 2009   

kontejner plasty 226,10 Kč za výsyp 229,00 Kč za výsyp 

kontejner papír 178,50 Kč za výsyp 229,00 Kč za výsyp 

kontejner sklo 130,90 Kč za výsyp 131,00 Kč za výsyp 

pronájem 1 kontejner 1 466,00 Kč za rok 1 466,00 Kč za rok 

 
Z uvedené tabulky vyplývá, že výsyp separovaného (vytříděného) odpadu je stále výrazně 
levnější než výsyp popelnice a kontejneru na komunální odpad. Dále za tříděný odpad 
dostávají obce odměnu od firmy EKO KOM a.s. v závislosti na jeho množství. Je proto 
nanejvýš důležité důsledně třídit odpad (je to zákonem daná povinnost každého z nás) a co 
se týká vývozu popelnic, nechávat vyvážet pouze plné nádoby, neboť vývoz plné popelnice 
a poloprázdné je za stejnou cenu.   
 
   V následující tabulce jsou uvedeny pro porovnání příjmy a výdaje za rok 2008. Po 
porovnání nákladů a příjmů je evidentní, že náklady převýšily příjmy o 271697,00 Kč.   
 
Náklady a příjmy - odpady v roce 2008 
 Náklady 

  Tříděný sběr:          z toho  

  plast 107812,- Kč 

  papír 60789,- Kč 

  sklo 33406,- Kč 

  Celkem 202007,- Kč 

      

Nebezpečné odpady: 9743,- Kč 

Objemné odpady:   17723,- Kč 

Směsný komunální odpad: 634465,- Kč 

Odvoz skládky hřbitov: 20956,- Kč 

  
 

  

Náklady celkem: 884894,- Kč 

   Příjmy 
  

Poplatek za komunální odpad: 
           

           482249,- Kč 

Příspěvek od podnikatelů: 40900,- Kč 

Příspěvek od EKO-KOM: 90048,- Kč 

      

Příjmy celkem: 613197,- Kč 

   Rozdíl: 
 

271697,- Kč 

/sk/ 
 
 
 
 
 



 6 

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: 
 

 Výpis z obchodního rejstříku 
 Výpis z živnostenského rejstříku 
 Výpis z katastru nemovitostí 
 Výpis z rejstříku trestů 
 Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) 
 Výpis z registru řidičů 
 Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
 Výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 

 
 

Úřad městyse Vranov nad Dyjí vydává výpisy z evidencí v rámci pracovní doby úřadu. 
 
 

Výpis z obchodního rejstříku 
O výpis z Obchodního rejstříku ČR může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na 
základě znalosti IČ obchodní organizace. 
První strana výpisu je zpoplatněna částkou 100,- Kč; každá další strana částkou 50,- Kč. 
 

Výpis z živnostenského rejstříku 
O výpis z Živnostenského rejstříku ČR může požádat anonymní žadatel. Výpis lze 
požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. 
První strana výpisu je zpoplatněna částkou 100,- Kč; každá další strana částkou 50,- Kč. 
 

Výpis z katastru nemovitostí 
O výpis z Katastru nemovitostí ČR může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na 
základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. 
První strana výpisu je zpoplatněna částkou 100,- Kč; každá další strana částkou 50,- Kč. 
 

Výpis z rejstříku trestů 
Výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat osobě, které se výpis týká, pouze na základě 
písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou 
k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Osoba, která o výpis žádá, musí 
mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. Výpis lze vydat i cizincům, kteří 
mají trvalé bydliště v ČR. Lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, na základě úředně ověřené 
plné moci. Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti 
(občanský průkaz nebo cestovní doklad). 
Správní poplatek za výpis z Rejstříku trestů činí 50,- Kč. 
 

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72) 
Jde o ohlášení živnosti, ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském 
rejstříku, žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese. 
 

Výpis z registru řidičů 
Jedná se o ověřený výstup z registru řidičů, kteří tak zjistí stav svého bodového konta. Při 
žádosti o výpis žadatel předloží doklad totožnosti a řidičský průkaz. 
První strana výpisu je zpoplatněna částkou 100,- Kč; každá další strana částkou 50,- Kč. 
 
Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
Výpis z tohoto seznamu je možné za účelem prokázání základní a profesní kvalifikace pro 
veřejnou zakázku. Uchazečům o veřejnou zakázku, kteří jsou v tomto seznamu zapsáni, je 
výrazně ulehčena možnost získávání výpisů k prokázání kvalifikace, což zjednodušuje a 
zrychluje zpracování nabídek v zadávacím řízení. Tímto výpisem může dodavatel 
v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních 
kvalifikačních kritérií.  
Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. 
První strana výpisu je zpoplatněna částkou 100,- Kč; každá další výpisu částkou 50,- Kč. 
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Výpis z Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 
Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA 
ISOH. Pro provozovatele autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému 
evidence autovraků. Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které 
jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. 
Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti 
sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.  
Vydání přístupových údajů do MA ISOH je na základě: 

 Identifikace provozovatele, nutné znát IČ organizace 

 Identifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti, 

 Plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na 
žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění 
k přístupu do MA ISOH osobně. 

První strana výpisu je zpoplatněna částkou 100,- Kč; každá další strana částkou 50,- Kč. 
 
 
Do dnešního dne byl našim úřadem vydán následující počet výpisů: 
 

Výpis z katastru nemovitostí                    35 
Výpis z obchodního rejstříku                    12 
Výpis z trestního rejstříku                       60 
Výpis bodového hodnocení řidičů     3 
================================== 
                                                          110 

 

Ostatní agendy budou využívány postupem času také, protože už bylo zodpovězeno z naší 
strany mnoho dotazů od občanů, a přece jen se jim tento způsob vyřizování úředních 
záležitostí ještě úplně nedostal pod kůži, nehledě na to, že mnoho občanů neví, že tato 
rychlejší a pohodlnější možnost na našem úřadě existuje a funguje. 
 

Tuto službu začíná využívat více a více občanů nejen z Vranova nad Dyjí, ale i z okolních 
obcí i přes to, že Czech Point je zaveden i v některých spádových obcích. 
V průběhu roku 2009 by měly být v Czech Pointu zavedeny další agendy. 
Vydávání ověřených výpisů je neustále týmem Czech Point  zlepšováno, a pro nás tedy 
spojeno s neustálými aktualizacemi a úpravami nejen v programu jako takovém, ale i 
úpravami spojenými se zabezpečením počítače a programu jako takového.  
Czech Point vyžaduje  nové a dokonalejší technické vybavení všech kontaktních míst, aby 
došlo opravdu k naplnění přání a požadavků všech klientů a institucí, zkrátily se čekací doby 
na úřadech, nekonečné fronty a úřad byl opravdu na cestě k lidem. 

/lf/ 
 

REGIONTOUR 2009 

Ve dnech 15. – 18. ledna 2009 proběhl v  Brně 18. ročník jednoho z největších veletrhů 
cestovního ruchu v Česku Regiontour 2009. Opět zde nikdo nechyběl – obce, města, 
mikroregiony, regiony, kraje z celých Čech, Moravy a Slezska. Nechyběly ani kraje ze 
Slovenska. Zaslouženou pozornost budila i turistická nabídka Varminsko – mazurského 
regionu z Polska. První den Regiontouru byl již tradičně věnován významným hostům, 
tiskovým konferencím, slavnostnímu zahájení práce v jednotlivých expozicích a nakonec i 
společenskému galavečeru. Druhý den byl rovněž určen pro odbornou veřejnost. Poslední 
dva dny veletrhu byly jako vždycky určeny turistické veřejnosti. Naší zkušeností je, že 
přísloví - štěstí přeje připraveným - platí víc než jindy, a je potřeba neustále hledat nové 
způsoby, jak na sebe upoutat pozornost.  
Další ročník veletrhu se uskuteční od 14. do 17. ledna 2010. 

/lf/ 
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Zajímavosti z evidence obyvatel našeho městyse 
 
Počet obyvatel  k  1. 1. 2009        873 obyvatel 
z toho  445 mužů 
 428 žen  
Průměrný věk:     40,48 roků 
 
Z uvedeného počtu obyvatel je : 
 
  51      do 6 let 
  99  7 – 18 let 
 536 19 – 60 let 
  94 61 – 70 let 
  57 71 – 80 let 
  32 81 – 90 let 
   4 90 a více let 
 
V roce 2008 : 
 
Přistěhovaní  16 
Narození    7 
Úmrtí  10 
Odstěhovaní  26 
 
Četnost příjmení ( ženy i muži ) 
 
Mynařík 
Plachý, Trochta 
Hanák, Střecha 
 
Četnost jmen: 
 
Marie Petr 
Jana Josef 
Anna Jan, Jiří 
Hana   Vladimír 
Eva         Pavel 
 
Matriční úřad Vranov nad Dyjí uzavřel v roce 2008 31 manželství  
( 25 občanských a 6 církevních sňatků). 
 
Z toho : 
 
Obřadní síň Vranov nad Dyjí 7 
Státní zámek Vranov nad Dyjí 11 
Zámecká kaple Vranov nad Dyjí 4 
Kostel Vranov nad Dyjí 1 
Loď – jezero k.ú. Vranov  3 
Obřadní síň Lančov 1 
Lančov – louka před rekr. chatou 1 
Frejštejn Podhradí nad Dyjí 2 
 

/mm/ 
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CVIČÍME PRO ZDRAVÍ 
V místní knihovně   probíhá   pod vedením odborníka Petra Valenty pravidelně jedenkrát 
týdně / pondělí  17, 00 – 18. 30  hod./   cvičení pro zlepšení psychické a fyzické kondice – 
Tai – Chi. Zájemci  se mohou  průběžně hlásit u J. Sárové /515296349/. Měsíční poplatek  
pro veřejnost  300 Kč,  pro seniory /skupina minimálně 5 zájemců/ měsíční poplatek 120 Kč. 

/js/ 
 
KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO VRANOVSKO 
V současné době je ukončeno vyhodnocení  dotazníkového šetření a stanovení priorit  pro  
mikroregion Vranovsko. 
Hlavním cílem dotazníkového šetření bylo zjistit potřeby obyvatel této lokality a identifikovat 
případné nedostatky v oblasti sociálních služeb. 
S výsledky šetření bude veřejnost seznámena na veřejném zasedání  v květnu, pro zájemce 
o tuto problematiku svoláme schůzku s koordinátorkou L. Rockovou a CSS Znojmo.   
  
Nejnovější informace  o poskytování sociálních služeb v našem regionu najdete na 
webových stránkách  www.css.euweb.cz 
Stránky se neustále doplňují a  aktualizují. 

/js/ 
 

 
KULTURNÍ OKÉNKO                                              
  
SPOLEČENSKÝ PLES 
V sobotu 31. ledna pořádal městys Vranov nad Dyjí  Společenský ples. Ačkoliv byly zajištěny 
dvě hudby, účast na této společenské události byla slabší. O to více potěšilo všechny 
přítomné taneční vystoupení   vranovské country skupiny, neboť secvičení a nastudování 
České besedy pod vedením paní učitelky Dobešové bylo pro účinkující  časově i pohybově 
velmi náročné a pro návštěvníky plesu  nevšedním zážitkem. 
Na plese starosty ožila tradice sahající do 2. poloviny  19. století. Beseda je český 
společenský řadový tanec čtverylkového typu, sestavený z národních tanců a lidových písní. 
Žádná prestižní společenská událost se neobešla bez BESEDY- projevu národní soudržnosti 
a vlastenectví. Ta vznikla z popudu spisovatele Jana Nerudy  a tančil ji i samotný Bedřich 
Smetana. Patří do pokladnice českého lidového umění. Bez nadsázky lze konstatovat, že 
v dnešní hektické době plné násilí a neporozumění, osvěžili tanečníci lidové tradice a ctít 
lidovou tvorbu by mělo být  cílem  obecní kultury. 

/js/  
 
MASOPUST 
Na masopust 14. února budou vzpomínat ti, kteří v přestrojení za maškary absolvovali  
celodenní pochůzku obcí.  Děkujeme touto cestou vranovským spoluobčanům za 
pohostinnost a finanční dary, které posloužily k nákupu darů do  tomboly. Zejména si 
zaslouží ocenění paní Liduška Štanclová a pan Gabriel Zedek za téměř nadlidský výkon, kdy  
v mrazivém počasí s prokřehlými prsty zvládli bravurně úlohu harmonikáře. 

/js/  
MERENDA 
O týden později se sešla vranovská veřejnost v Zámeckém hotelu na merendě. K tanci a 
poslechu hrála skvělá skupina Jarry Band. Kolem třiceti masek hodnotili v průběhu večera 
nestranní porotci – hudebníci.  Nejlepší masky získaly ocenění pro zahřátí, pan farář  Marek 
Dunda svými lamentacemi pochoval důstojně basu, a tak byl završen čas veselí a zábav. 
Největší radost měla asi paní  Cuperová, která vyhrála jednu z hlavních cen – jízdní kolo. 

/js/  
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PŘIPRAVUJEME: 
 
VRANOVSKÝ SLAVÍK - VÝBĚR. KOLO   17. 4. 2009   MÍSTNÍ KNIHOVNA       14.00 HOD. 
SLET ČARODĚJNIC            30. 4. 2009  KLATOVKA      ČAS BUDE UPŘESNĚN 

DEN MATEK       10. 5. 2009  KLATOVKA        14.00 HOD. 
VRANOVSKÝ SLAVÍK - FINÁLE      16. 5. 2009  COUNTRY SALOON   14.00 HOD. 
MALUJEME PRO RADOST     22. 6. 2009   PARKOVIŠTĚ POD ZÁM.  10.00 HOD. 

 
/js/ 

 
 

 
 
ZE ŠKOLNÍCH LAVIC 
 

17. ledna 2009 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Zúčastnilo se celkem 16 dětí, 
z toho dva požádali prostřednictvím svých rodičů o odklad. Do první třídy by tedy mělo 
v příštím školním roce nastoupit 14 prvňáčků. Tato třída se bude vyučovat samostatně. 
Počet žáků by se tedy mohl v dalším školním roce udržet. 
V únoru proběhlo na škole školní kolo recitační soutěže, v okresním kole nás opět 
reprezentovala Terezka Pospíšilová, žákyně 8. ročníku. Umístila se na 4. místě z 29 
soutěžících a obdržela čestné uznání poroty. 
V okresním kole olympiády z jazyka českého si vedli dobře 2 naši žáci, a to Oldřiška 
Kubková, žákyně 8. ročníku, která se umístila na 10. místě, a Tomáš Stibora, žák 9. ročníku, 
ten se umístil na 14. místě z celkového počtu 48 soutěžících. 
V březnu vyšlo již 3. číslo školního časopisu v tomto školním roce, který je zásluhou naší 
paní učitelky Mgr. Kateřiny Ondrůjové a její redakční rady v počtu 2 žáků (Terezky Pollákové 
a Petra Grunda – žáků 7. ročníku) na velmi dobré úrovni. 
V březnu se rovněž konalo setkání s rakouskými kolegy ze školy Gaubitsch, na  kterém se 
plánoval program nadcházející návštěvy rakouských dětí a jejich učitelů u nás. Návštěva se 
uskuteční 28. května, celkem do naší školy přijede 52 dětí a 5 dospělých a díky sponzorům 
můžeme pro ně zajistit i důstojné pohoštění. Na programu budou vzájemná kulturní 
vystoupení, sportovní utkání a procházka po vranovských památkách. 
Zimní období jsme ukončili 20. března již tradiční akcí - vynesením Morany do řeky Dyje. 
Letos si žáci spolu s paní učitelkou Mgr. Martinou Jedličkovou na její výrobě dali opravdu 
záležet, Morany byl pořádný kus a ještě dlouho na hladině řeky hořela a doutnala, než se 
opravdu vzdala. Spolu s žáky mateřské a základní školy ji doprovodilo i opravdu nepříjemně 
studené počasí.  
 
V tomto školním roce se pro malý zájem ze strany rodičů a veřejnosti nebudou konat 
velikonoční dílny, místo toho učitelé s žáky připravují program na oslavu Dne matek. 
 
O jarních prázdninách se ve škole pilně pracovalo, podařilo se zrekonstruovat umývárny ve 
2. patře, které nyní „prokoukly“ díky  novým obkladům, byla zavedena teplá voda, 
nainstalována nová umyvadla a míchací baterie. Taktéž jsme vyřešili problém chladnější 
rohové učebny, kde jsou letos prvňáčci, přidáním dalšího nového radiátoru. 
Samozřejmě nadále počítáme s celkovou rekonstrukcí sociálního zařízení ve škole a bude 
se muset také v nejbližší době řešit generální oprava střechy. 
 
Na závěr informace o nadcházejících akcích: 
Od 1.dubna do konce května proběhne na naší škole opět sběr starého papíru, a to 
každý čtvrtek, při větším množství i jiný den po domluvě s panem školníkem. 
Ve stejném období, a to denně, proběhne i sběr vysloužilých elektrospotřebičů, tedy 
všeho, co lze zapojit do zásuvky nebo funguje na baterie, od malých spotřebičů po velké, 
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jako jsou ledničky, pračky, elekr. sporáky, mikrovlnky, vrtačky, sekačky… Malé 
elektrospotřebiče se budou ukládat do sběrného vaku na chodbě školy, velké je možno 
svážet po domluvě s panem školníkem na školní dvůr. 
Pozor! Spotřebiče musí být kompletní, nerozebrané a nesbírají se věci, které mají 
obrazovku ( televizory, monitory), žárovky, baterie a akumulátory.  
Na obě akce upozorní ještě naši žáci veřejnost osobně, jako tomu bylo v loňském školním 
roce. 
Sběr víček od petlahví je zatím zastaven. 

Mgr. Zdeňka Černošková 
       ředitelka školy 

 
 

Z ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 
Rádi bychom se ještě vrátili k adventnímu období. V družině jsme vyráběli a následně 
prodávali vánoční svícínky. Cílem bylo vytvořit sbírku, která pomůže dětem a dospělým se 
zdravotním postižením. Společně jsme tak pomohli těm, kteří naše pochopení a naši pomoc 
potřebují. Podařilo se nám získat úctyhodných 1240,- Kč. Vybranou částku jsme zveřejnili  
v přímém přenosu Adventního koncertu ČT 14.12. a poté zaslali na Konto Adventních 
koncertů.  
Děkujeme všem za pochopení smyslu akce a její podporu. 
 
„Těšíme se na jaro“, tak se jmenuje projekt, který odstartoval všechny naše přípravy na 
jaro a velikonoční svátky. 
Možná jste to byli právě vy, které jsme potkali některý březnový den při procházce naší obcí. 
Nesli jsme košíček s vlastnoručně vyrobenými kytičkami a snažili se přivolat jaro. Jak? 
Každý, koho jsme potkali, od nás dostal „těšítko“ – kytičku. Musel nám odpovědět na anketní 
otázky týkající se jara, oblíbeného jarního jídla apod. Odpovědi vyzněly ve prospěch jara. 
Další pěknou akcí bylo loučení se s Paní Zimou.  

Zimo, ty jsi bílá paní, 
končí tvoje kralování. 
Sundej bílou korunu 
a sesedni ze trůnu. 

Už je na tě čas, 
za rok přijdeš zas. 

Děti celou zimu opatrovaly klíčky, kterými na podzim zamykaly přírodu. Vyrazili jsme na 
procházku a odemykali zahrady, louky, les. Vyprávěli jsme si, proč a jak přírodu chráníme, 
co je krásné a co se nám nelíbí. 
K jaru samozřejmě patří také Velikonoce. Z kynutého těsta jsme pekli velikonoční Jidáše. 
Nejdříve jsme si vysvětlili, kdo to byl Jidáš, jak se zadělává kynuté těsto a jak se zpracovává. 
Vyrobili jsme si jarní košíčky z barevného papíru, obarvili vajíčka v mramorovacích barvách. 
Zaseli jsme osení a každý den bedlivě pozorujeme, jak roste. 
Stalo se již tradicí, že se děti z družiny podílejí na velikonoční výstavce v knihovně. I letos 
vytváříme zajímavé velikonoční dekorace, které jistě potěší každého, kdo do knihovny 
zavítá. 
Přejeme všem pěkné jarní dny, ať jsou plné sluníčka a dobré pohody… 

/dh/ 
 
ŠUMENSKÁ FLORBALOVÁ LIGA 
Naši mladí florbalisté vstoupili úspěšně do letošního ročníku Šumenské florbalové ligy. Po 
čtyřech odehraných zápasech, ve kterých třikrát zvítězili a jednou remizovali, jim patří 
průběžné první místo. O konečném výsledku našich starších žáků budeme informovat příště. 

/ld/ 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZKA 
ZO VRANOV NAD DYJÍ 
 
Hasiči hodnotili: 
 
Dne 10. ledna jsme se sešli na výroční valné hromadě ZO SDH Vranova nad Dyjí, abychom 
zhodnotili činnost ZO a činnost jednotky SDH Městyse Vranova nad Dyjí za rok 2008. 
Tohoto jednání se zúčastnili starosta městyse pan Ing. Lubomír Vedra, zastupitelé pan 
Roman Watzinger, pan Jan Herold a pan Mgr. Stanislav Rychlý. Dále nás navštívil 
zastupující ředitel územního odboru Znojmo pan Ing. plk. Petr Mareš.  
V březnu jsme na požádání NP Podyjí provedli úklid části Felicina údolí a v říjnu sběr 
železného šrotu. 
Měsíce duben a květen byly věnovány přípravám na okrskovou soutěž v požárním sportu, 
která se konala 17. 5. 2008 na Ptačím vrchu. Naše družstvo postoupilo do obvodového kola, 
které proběhlo dne 7. 6. 2008 v Korolupech. Do okresního kola jsme již nepostoupili.  
Průběžně během roku byla prováděna údržba prostor, techniky, výstroje a výzbroje. 
V měsíci prosinci jsme uspořádali již desátý hasičský ples, letos poprvé za účasti dvou 
kapel. 
Nedílnou součástí naší činnosti je práce v jednotce SDH městyse. Tuto práci zajišťuje 
dvanáct členů sdružení SDH. 
V letošním roce vyjížděla jednotka celkem k 16 událostem. Nejvíce výjezdů bylo k požárům 
lesních a polních porostů včetně jednoho stohu, a  to celkem osm. Dále 3 požáry budov, 2 x 
odstraňování následků dopravních nehod a po jednom výjezdu k požáru popelnice, 
odstraňování překážek z komunikací a k úniku provozních kapalin z motorového vozidla. 
Nejvíce výjezdů bylo v srpnu – celkem 9, v červenci – 3 a v lednu a v březnu 2 výjezdy. 
Nejčastěji jsme zasahovali v sobotu a v neděli. V ostatních dnech bylo výjezdů méně. 
V měsíci srpnu se pak jednotka zúčastnila taktického cvičení ve Znojmě.  
V současné době stojí naše SDH před každoročním problémem. Vozidlo CAS 32 Tatra je 
díky mrazivému počasí bez vody. Tuto situaci lze řešit jediným způsobem, a to zásadní 
přestavbou stávajících garáží tak, aby byla zajištěna celoroční zásahuschopnost jednotky. 
Toto téma bylo také hlavním předmětem diskuse.  
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří je jakýmkoliv způsobem zasloužili  
o zdárný chod jednotky. 

Josef Skůpa 
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SSKKPP  VVRRAANNOOVV  NNAADD  DDYYJJÍÍ  

  
VÝSLEDKY PŘÍPRAVNÝCH ZÁPASŮ MUŽSTEV SKP VRANOV NAD DYJÍ 
 

Muži  -  Havraníky - Vranov 3:1 

 branka: Okoš  

Dorost  - Štítary - Vranov 2:0 

 
 
ROZPIS ZÁPASŮ MUŽSTEV SKP VRANOV NAD DYJÍ 
 

Okresní soutěž sk. A - muži 

15. kolo neděle 5.4. v 15.30 Vranov - Hostim 

16. kolo neděle 12.4. v 10.15 Olbramkostel - Vranov 

17. kolo neděle 19.4. v 16.00 Vranov - Přímětice"B" 

18. kolo  volno  

19. kolo neděle 3.5. v 16.30 Vranov - Těšetice 

20. kolo neděle 10.5. v 16.30 Gr.Mýto - Vranov 

21. kolo neděle 17.5. v 16.30 Vranov - Pavlice"B" 

22. kolo neděle 24.5.  v 14.00 Slatina - Vranov 

12. kolo neděle 31.5. v 16.30 Vranov - Štítary"B" 

13. kolo neděle 7.6. v 16.30 Hl. Mašůvky - Vranov 

14. kolo neděle 14.6. v 16.30 Vranov - Blížkovice"B" 
 

Okresní soutěž sk. A-dorost 

16. kolo volno  

17. kolo sobota 4.4. v 15.30 Vranov - Božice 

18. kolo sobota 11.4 v 15.30 Pavlice - Vranov 

19. kolo sobota 18.4 v 16.00 Vranov - Hatě 

20. kolo sobota 25.4. v 16.00 Micmanice - Vranov 

21. kolo sobota 2.5. v 16.30 Vranov - Štítary 

15. kolo pátek 8.5. v 10.15 Dobšice"A" - Vranov 

22. kolo sobota 9.5. v 16.30 Mikulovice - Vranov 

23. kolo sobota 16.5. v 16.30 Vranov - Jaroslavice 

24. kolo neděle 24.5. v 14.00 Suchohrdly - Vranov 

25. kolo sobota 30.5. v 16.30 Vranov - IE Znojmo A 

26. kolo sobota 6.6. v 16.30 Lechovice - Vranov 
 

Okresní soutěž sk. A - žáci 

10. kolo neděle 12.4. v 10.00 Vranov - Hl.Mašůvky 

11. kolo neděle 19.4. v 13.45 Vranov - Únanov 

12. kolo volno  

13. kolo neděle 3.5. v 14.15 Vranov - Mikulovice 

14. kolo neděle 10.5. v 14.15 Štítary - Vranov 

15. kolo neděle 17.5 v 14.15 Vranov - Mramotice 

16. kolo neděle 24.5. v 14.15 Blížkovice - Vranov 

17. kolo neděle 31.5. v 14.15 Vranov - Pavlice 

18. kolo neděle 7.6. v 14.15 Lechovice - Vranov 
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RRŮŮZZNNÉÉ  
  

Jarní rozjímání o h ….   
Pohled do kalendáře se mě snaží vyvést z nejistoty, jaké že to roční období je za dveřmi. 
Druhý pohled z okna na vodní ptactvo zápasící s proudem vody v rozvodněné řece, mě 
ujišťuje, že je to opravdu jaro, které nás za chvíli začne tahat na procházky. Pokud opět rád 
podlehnu magnetismu slunečních paprsků, či tlaku svých chlapečků, vydáme se s chutí za 
branku našeho dvora. Tam však často číhají rozličné nástrahy. Tentokrát se zmíním 
nezvykle o pokladech, které si takřka pravidelně z prvních jarních proletů přinášíme domů. 
Kdo zažil někdy měkký nášlap profilovanou podrážkou s mírným prokluzem vpřed, či vzad a 
záhy se měnícím odérem okolního světa na poněkud atypickou jarní vůni, ví o čem hovořím. 
Děti mají navíc tu jedinečnou vlastnost, že díky přetlaku energie volí často podstatně 
rychlejší pohyb v různých směrech, jenž v daném případě může způsobit i rozsev vonné 
hmoty po podstatně větších plochách jejich oděvu. Povzneseme-li se nad skutečnost, že nás 
velmi záhy čekají vysilující pokusy vhodným nástrojem vyšťourat nevábnou hmotu ze všech 
záhybů dezénu bot, a smíříme-li se s faktem, že pro tento den zůstane procházka ochuzena 
o finální návštěvu příhodné občerstvovny, máme za to, že veškeré možné nepříjemnosti se 
zážitkem spojené jsou za námi. Při rozsáhlejším zásahu oděvních součástek je další 
pokračování ve výletu prakticky vyloučeno. 
To však zdaleka nemusí být nutně veškeré útrapy spojené s blízkým stykem se 
zvířecím exkrementem !!! 
U chovaných psů i koček (omezíme-li se pouze na zvířata, která jsou jakž takž pod kontrolou 
člověka) je totiž velmi častý výskyt různých střevních parazitů – tzv. červů. Tito se mohou 
vyskytovat i u zdravých jedinců a jejich přítomnost nemusí chovatel vůbec pozorovat. 
Zvíře, které si  hýčká v útrobách své červí podnájemníky, významně infikuje okolní prostředí, 
jak jinak,  než-li ponejvíce vlastním trusem. V něm se mohou nacházet různá vývojová stadia 
těchto příživníků, která jsou zpravidla viditelná pouze pod mikroskopem. Nejrizikovější se tak 
stávají místa s vyšší koncentrací psů a koček (sídliště či parky), kde dochází k častému 
venčení. Díky vrozeným přírodním návykům u těchto zvířat přetrvává i teritoriální chování 
s projevy nutkání označit si území svého pohybu a přeznačkovat konkurenci. Důsledkem je 
zpravidla vzrůstající koncentrace exkrementů na určitých místech. Tím stoupá i přítomnost 
původců parazitóz v dané lokalitě. Silné promoření prostředí ohrožuje nejen další zvířata, 
která po sobě vzájemně exkrementy očichávají (což zpravidla znamená i přímý styk 
čenichové partie s „voňavou“ hmotou), ale i člověka, který zrovna takovéto potřeby nemá. 
Stačí tedy malá nepozornost v osobní hygieně (u dětí obzvláště) a možnost přenosu parazitů 
zvířat je nasnadě. Toto riziko zvyšuje skutečnost, že asi jen 60%  psů a koček, žijících 
v blízkosti lidí, je pravidelně odčervováno – tedy zbavováno těchto vnitřních parazitů ! 
 

Co si můžeme z takovéto radostné procházky nejčastěji přinést domů, či vlastně do sebe ? 
 

1. Škrkavky : nejčastější paraziti, oblí červi dlouzí 6 – 15 cm žijící v tenkém střevě. Samičky 
vylučují mikroskopická vajíčka, odcházející trusem z hostitelů do vnějšího prostředí. Tady 
dozrávají a stávají se zdrojem infekce především pro děti. Ty si často hrají na pískovištích, 
v parcích a zahradách a ne zřídka ochutnávají písek, hlínu, nebo olizují různé předměty. 
V kombinaci s nedostatečnou hygienou rukou, olizováním prstů, konzumací neomytého 
ovoce či zeleniny riziko výrazně vzrůstá. Vylíhlé larvy ve střevě člověka pronikají do 
nejrůznějších orgánů, které mohou poškodit (játra, plíce, oko, mozek, svaly apod.). 
V lidském těle mohou zůstat schopné života i několik let. Onemocnění se projeví podle místa 
poškození bolestmi břicha, teplotou, nechutenstvím, zvracením, krvavým průjmem, únavou 
kloubů a svalů, kožní vyrážkou. Příznaky mohou trvat několik měsíců až let. 
 

2. Tasemnice :  ploší červi v tenkém střevě psů i koček, dlouzí několik desítek centimetrů až 
metr, zadní články těla obsahují zralá vajíčka, oddělují se a trusem hostitele odcházejí ven. 
Často potřebují  mezihostitele, ve kterém prodělávají další vývoj (u tasemnice psí to bývají 
další obvyklí nezvaní hosté – blechy). Člověk se může nakazit obdobně, jako u škrkavek i 
mazlením se zasaženým zvířetem – vajíčka mohou být přilepena na srsti. Ve střevě člověka 
se vyvinou v dospělou tasemnici a onemocnění probíhá za příznaků intenzivních bolestí 
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břicha, zvracení a průjmů. Jiná tasemnice (měchožil zhoubný) může u lidí způsobit ještě 
daleko závažnější onemocnění v játrech, plicích nebo mozku, kde její larva vytváří cystu. 
Způsobené potíže mohou připomínat růst nádoru se všemi důsledky svého působení na  
postižený orgán a nezřídka člověka doživotně poškodí, nebo usmrtí. Psi a kočky se jím 
nakazí od hlodavců, kteří jsou jejich mezihostiteli. 
 

Celou řadu dalších velmi zajímavých parazitů si čtyřnozí souputníci člověka mohou dovézt 
z dovolených strávených v jižních krajích, opět s nezanedbatelným následným rizikem 
přenosu na člověka. 
Takže, pomineme-li estetický zážitek z důvěrného styku se zvířecími exkrementy při 
procházkách nejen Vranovem nad Dyjí, zkusme se zamyslet nad zdravotními riziky pro další 
občany, kteří nemusí být nikterak citově svázáni s naším čtyřnožcem. Nedomnívám se, že 
použití jednorázového sáčku na zvířecí exkrementy  (kterými bude jistě zase brzy oplývat 
několik odpadkových košů v obci), či přítomnost igelitového sáčku v kapse při procházce se 
svým psem, je nadmíru vyčerpávající činnost. Také pravidelné odčervování našich zvířat 
sníží infekční tlak na okolní prostředí a méně ohrozí ostatní zvířata i lidi. To však 
neznamená, že výkaly od takto důsledně ošetřovaných zvířat budeme zkrášlovat obecní 
pozemky. 
 

I v tomto případě platí obzvláště notoricky platná rada: 
 „ Nečiňme druhým to, co nechceme, aby druzí činili nám ! „ 
 

Tak jen doufám, že i když většina dnešního povídání  byla o výkalech, trusech a  
exkrementech, snad nebyla o h…. . 
 

MVDr. Pavel Raška  
  
Královský koncert na Vranovském zámku. 
Kdo v sobotu 20. prosince navzdory deštivému, nevlídnému počasí a předvánočnímu shonu 
navštívil koncert, který již tradičně v adventní čas uzavírá kulturní sezonu roku na vranovském 
zámku, pak se mohl cítit vznešeně jako král.  
Již samotný program a účinkující dávali tušit vysokou kvalitu a nevšední umělecký zážitek, ale 
skutečnost předčila očekávání.  Samotný interiér přijímacího salonu, ve kterém se koncert konal, 
který byl příjemně vytopen, nás na okamžik přenesl do dob pradávných, mimo tento svět 
vymožeností techniky. 
V rohu salonu, jehož stěny jsou zdobeny barokně - romantickými  tapetami z roku 1777 s výjevy 
ideální romantické krajiny, jako jediná připomínka Vánoc byl velký obraz – zrození Ježíška. 
Snad proto ani nikdo nečekal typický vánoční koncert složený z vánočních koled, protože toto 
nevšední prostředí zámeckých prostor je předurčené pro noblesní hudbu starých mistrů. 
Velmi citlivě zvolený repertoár árií od L. Janáčka – Jenůfina Modlitba nebo duet Julie a Bohuše 
z Jakobína od A. Dvořáka v nás musel probudit vlastenectví a zamyšlení nad tím, jaký poklad je 
naše kultura národních tradic, zpěvů a zvyků. 
Umělecký přednes v podání M. Hodného, zvláště v povídce J. Skácela -   „Harfa na sněhu“ vnesla 
do večera kouzlo napětí z očekávaných dárků na Štědrý den. 
Večer, kde účinkujícími byli sólisti Národního divadla, byl tak silným uměleckým zážitkem, že mi 
bylo líto, že přijímací salon není celý svět, nebo alespoň náš okres, nebo naše malé městečko 
Vranov, aby co nejvíce lidem zněly v uších ušlechtilé odkazy velikánů hudby. 
Smutně vypadaly neobsazené židle v sále, a proto volám: 
„ kde jsi lide český, občane  vranovský, probuď se a přijímej, co je ti v kultuře a dění obce 
předkládáno, jen pak budeš občanem spokojeným, a s pocitem, že víš,  kde žiješ a kam patříš.“ 
Kdo neopomněl na zámku navštívit výstavu betlémů, které jsou z dílen pacientů psychiatrických 
klinik, pak si uvědomil, že lépe je čas věnovat chvilce na besedě, výstavě  nebo koncertě, protože 
mnozí z těchto lidí zaplatili svým psychickým zdravím právě tempu života a vymoženostem 
civilizované doby. Výstava betlémů je nevšední právě díky jinému vidění jiného světa těchto lidí. 
Všem bych přála, aby si užívali všech krás kolem nás, kterých je moc a moc, jen nebuďte hluší, 
slepí, uspěchaní a nevšímaví. 

 
MUDr. Alena Horná 
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